
 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ :  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

Α. Γενικά - Εντοπισµός της περιοχής µελέτης................................................................3 

Β. Σκοπός της µελέτης ..................................................................................................3 

Γ.  Αρχές της µελέτης.....................................................................................................3 

∆. Υφιστάµενη κατάσταση..............................................................................................3 

Ε. Κεντρική ιδέα και µεθοδολογία σχεδιασµού..............................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

Α. Γενικά - Εντοπισµός περιοχής µελέτης. 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει προγραµµατίσει για το τρέχον έτος την υλοποίηση του 

έργου «Ανάπλαση του ΚΧ 9760 και της γύρω περιοχής στο ∆ήµο Αµαρουσίου». Για το 

σκοπό αυτό εκπονήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η παρούσα µελέτη,  ο 

προϋπολογισµός της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 2.366.531,21 Euro 

συµπεριλαµβανοµένων απροβλέπτων (15%), απολογιστικών (αρχαιολόγου) 

αναθεώρησης, ΓΕ & ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 23%   

Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανάπλαση του  οικοδοµικού τετραγώνου 9760  του ∆ήµου 

Αµαρουσίου, του ανώνυµου πεζοδρόµου νότια αυτού, της οδού Κονίτσης από την οδό 

Κέκροπος ως την οδό  Αγίου Αθανασίου, της οδού αγίου Αθανασίου από την οδό Κονίτσης 

ως την οδό  Σωρού  και της οδού Σωρού από την οδό  Αγ. Αθανασίου ως την οδό 

Αµµοχώστου. 

 

Β. Σκοπός της µελέτης. 

 Σκοπός της µελέτης είναι η αναβάθµιση της εν λόγω περιοχής µέσω της 

δηµιουργίας ενός ελεύθερου δηµόσιου χώρου αναψυχής και πρασίνου, που θα συµβάλει 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του δήµου και ταυτόχρονα θα 

αποτελέσει πόλο έλξης για τις γύρω περιοχές. Παράλληλα το νέο πάρκο θα αναβαθµίσει 

αισθητικά την περιοχή και θα της προσδώσει ένα “νέο ύφος”, µία “νέα ταυτότητα”. Τέλος, 

µέσω της ενίσχυσης του πρασίνου, της χρήσης ψυχρών υλικών και γενικότερα µέσω ενός 

σχεδιασµού βασισµένου σε βιοκλιµατικές αρχές, θα επιτευχθεί η αναβάθµιση του 

ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των επιπέδων θερµικής άνεσης. 

 

Γ. Αρχές της µελέτης. 

 Η µελέτη εκπονείται µε βάση κάποιες αρχές οι οποίες διέπουν όλο το σχεδιασµό. 

Συγκεκριµένα: 
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1.Ορθή επιλογή υλικών επίστρωσης εδάφους. Επιλέγονται υλικά, φυσικά ή τεχνητά, τα 

οποία όµως είναι ψυχρά, δηλαδή δεν ανακλούν τη θερµότητα και το φως και συντελούν 

στη µείωση της επιφανειακής θερµοκρασίας του χώρου, διαµορφώνοντας µε αυτόν τον 

τρόπο ευνοϊκό µικροκλίµα. Το ευνοϊκό µικροκλίµα δηµιουργεί ευχάριστες περιβαλλοντικές 

συνθήκες στο ίδιο το πάρκο και τους δρόµους, αλλά ταυτόχρονα επιδρά θετικά και στην 

ενεργειακή απόδοση των γειτονικών κτηρίων. 

2.Ορθή επιλογή φυτεύσεων. Επιλέγονται δέντρα και θάµνοι, ενδηµικά της περιοχής και 

ανθεκτικά στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η χωροθέτηση και η πυκνότητα των 

φυτεύσεων γίνεται µελετηµένα, σύµφωνα µε τον προσανατολισµό και την επικρατούσα 

κατεύθυνση του ανέµου ανά εποχή, ούτως ώστε να προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό 

σκιασµό και ταυτόχρονα να λειτουργούν και σαν ανεµοφράκτες. 

3.Ορθή επιλογή αστικού εξοπλισµού. Επιλέγονται στοιχεία αστικού εξοπλισµού (κάδοι, 

παγκάκια, φωτιστικά, κρήνες) κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά, φιλικά προς το 

περιβάλλον, σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υψηλής αισθητικής.  

4.Πρόβλεψη για την ανεµπόδιστη, άνετη και ασφαλή κίνηση Α.Μ.Ε.Α. σε όλη την περιοχή 

επέµβασης. 

5.∆ηµιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα στο πάρκο και τους γύρω δρόµους, δηµιουργώντας µία νέα “αισθητική 

ταυτότητα” στην ευρύτερη περιοχή. 

 

∆. Υφιστάµενη κατάσταση. 

 Στο O.T. 9760 λειτουργούσε µέχρι πρόσφατα ο χώρος προσωρινής στάθµευσης 

των δηµοτικών απορριµµατοφόρων και άλλων οχηµάτων. Ο χώρος είναι 

ασφαλτοστρωµένος σε ένα τµήµα του και ο υπόλοιπος έχει χωµάτινο δάπεδο. Παράλληλα 

στο χώρο βρίσκεται τοποθετηµένο µικρό λυόµενο κτίσµα που εξυπηρετούσε την 

προηγούµενη λειτουργία του χώρου.  
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Όσον αφορά τους δρόµους, παρουσιάζουν φθορές και κακοτεχνίες, τα πεζοδρόµια συχνά 

δεν έχουν το απαραίτητο πλάτος (σε ορισµένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθόλου 

πεζοδρόµιο), δεν υπάρχει πρόβλεψη για την άνετη και ανεµπόδιστη κίνηση ΑΜΕΑ  (δεν 

υπάρχουν ράµπες αµαξιδίων και πλάκες καθοδήγησης τυφλών), ο αστικός εξοπλισµός 

είναι φθαρµένος και ανεπαρκής. 

 

Ε.  Κεντρική ιδέα και µεθοδολογία σχεδιασµού. 

 

1. Το Πάρκο:  

 Πυρήνας της ανάπλασης είναι ο χώρος του O.T. 9760, όπου και σχεδιάζεται το νέο 

πάρκο. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά το σχεδιασµό δίνεται στη γειτνίαση του πάρκου µε το 

ρέµα, στην προστασία και την ανάδειξη της κοίτης του. Μεταξύ της κοίτης του ρέµατος και 

της περιοχής παρέµβασης παρεµβάλλεται ζώνη πλάτους 3 µ. ελεύθερη από κάθε 

διαµόρφωση.   

 Η είσοδος στο πάρκο χωροθετείται στη νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου, η οποία 

σηµατοδοτείται µε ένα µεγάλου ύψους γλυπτό-τοπόσηµο. Από εκεί ξεκινάνε τρεις 

διαδροµές διαστρωµένες µε χωµάτινο σταθεροποιηµένο δάπεδο (κουρασάνι) σε τέσσερις 

διαφορετικούς χρωµατισµούς, οι οποίες καταλήγουν σε έναν παράλληλο µε το ρέµα 

πεζόδροµο. Ο πεζόδροµος αυτός, διαστρωµένος µε χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, διατρέχει 

όλη την περίµετρο του πάρκου.  

 Οι τρεις διαδροµές από κουρασάνι, πλάτους 2 µ., χωρίζουν το πάρκο σε τέσσερις 

θεµατικές περιοχές. Οι δύο πρώτες στα δυτικά διαµορφώνονται σε χώρο τοποθέτησης 

οργάνων υπαίθριας εκγύµνασης. ∆ιαστρώνονται µε χρωµατιστό χυτό ελαστικό δάπεδο 

ασφαλείας και περιφράσσονται µε χαµηλό τοιχείο ύψους 50 εκ. και κάγκελο από µέταλλο 

και ξύλο. Στην επόµενη θεµατική περιοχή, διαστρωµένη µε πατηµένο χώµα, τοποθετούνται 

τραπεζοπάγκοι από ξύλο, ενώ η επόµενη περιοχή του πάρκου, επίσης από πατηµένο 
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χώµα, παραµένει στο µεγαλύτερο µέρος της ελεύθερη από αστικό εξοπλισµό, παρέχοντας 

έναν µεγάλο χώρο για αθλοπαιδιές και στον οποίο µελλοντικά πρόκειται να κατασκευαστεί 

γήπεδο βόλεϊ από το ∆ήµο Αµαρουσίου. Στη βορειοανατολική πλευρά αυτού του τµήµατος 

διαµορφώνονται τρεις µεγάλοι αναβαθµοί από σκυρόδεµα µε υψοµετρική διαφορά 40 εκ. ο 

ένας από τον άλλον. ∆ηµιουργείται έτσι µία γωνιά, που εκµεταλλευόµενη τη φυσική 

υψοµετρική διαφορά του εδάφους σχηµατίζει ένα υπαίθριο θέατρο - κερκίδες. 

 Σε επιλεγµένα σηµεία του πάρκου τοποθετούνται φωτιστικά, καθιστικά, κάδοι 

απορριµµάτων,  

και µία κρήνη. 

   

2. Οι περιµετρικές οδοί: 

�Οδός Κονίτσης, από την οδό Αγίου Αθανασίου ως την οδό Κέκροπος: 

 Η οδός Κονίτσης είναι µονής κατεύθυνσης και σχεδιάζεται µε πλάτος 

οδοστρώµατος 4 µ. Εκατέρωθεν του άξονα κίνησης των οχηµάτων διαµορφώνονται 

εσοχές πλάτους 2 µ. για στάθµευση. Συνολικά δηµιουργούνται 16 θέσεις στάθµευσης. Το 

οδόστρωµα διαστρώνεται µε ψυχρή άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόµια µε ψυχρές 

τσιµεντόπλακες 40χ40χ3,5 εκ. ίσιου τύπου και χρώµατος µπεζ ανοιχτό. Για τη 

διαµόρφωση του ορίου του πεζοδροµίου χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα 

κράσπεδα από σκυρόδεµα διαστάσεων 100χ15χ28 εκ. Όπου υπάρχουν είσοδοι χώρων 

στάθµευσης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, γίνεται οµαλός υποβιβασµός του πεζοδροµίου µε 

την κατασκευή ράµπας τύπου σκάφης στο όριο του πεζοδροµίου µε το οδόστρωµα (βλ. 

λεπτοµέρεια Λ.10), ενώ πριν και µετά τη ράµπα, αλλάζει η υφή του υλικού 

δαπεδόστρωσης και τοποθετούνται ψυχρές τσιµεντόπλακες τύπου ριγέ, µπεζ χρώµατος. 

Στα σηµεία όπου χρειάζεται διαµορφώνονται ράµπες από χτενιστό σκυρόδεµα, µε 

κατάλληλη κλίση για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, σε όλο 

το µήκος των πεζοδροµίων τοποθετούνται πλάκες καθοδήγησης τυφλών.  
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 Τα υφιστάµενα δέντρα διατηρούνται όπου δεν εµποδίζουν (σε αντίθετη περίπτωση 

αξιολογούνται και µεταφυτεύονται)  και παράλληλα φυτεύονται νέα δέντρα σε µεταλλικές 

σχάρες φύτευσης. Επίσης, κατασκευάζονται µικρά παρτέρια φύτευσης στις άκρες των 

εσοχών που σχηµατίζονται για τη στάθµευση των οχηµάτων. 

�Οδός Αγίου Αθανασίου,  από την οδό Σωρού ως την οδό  Κονίτσης: 

 Η οδός Αγίου Αθανασίου είναι διπλής κατεύθυνσης και σχεδιάζεται µε πλάτος 

οδοστρώµατος 6 µ. Το οδόστρωµα διαστρώνεται µε ψυχρή άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόµια 

µε ψυχρές τσιµεντόπλακες 40χ40χ3,5 εκ. ίσιου τύπου και χρώµατος µπεζ ανοιχτό. Για τη 

διαµόρφωση του ορίου του πεζοδροµίου χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα 

κράσπεδα από σκυρόδεµα διαστάσεων 100χ15χ28 εκ. Όπου υπάρχουν είσοδοι χώρων 

στάθµευσης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, γίνεται οµαλός υποβιβασµός του πεζοδροµίου µε 

την κατασκευή ράµπας τύπου σκάφης στο όριο του πεζοδροµίου µε το οδόστρωµα (βλ. 

λεπτοµέρεια Λ.10), ενώ πριν και µετά τη ράµπα, αλλάζει η υφή του υλικού 

δαπεδόστρωσης και τοποθετούνται ψυχρές τσιµεντόπλακες τύπου ριγέ, µπεζ χρώµατος.  

Στα σηµεία όπου χρειάζεται διαµορφώνονται ράµπες από χτενιστό σκυρόδεµα, µε 

κατάλληλη κλίση για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, σε όλο 

το µήκος των πεζοδροµίων τοποθετούνται πλάκες καθοδήγησης τυφλών.  

  

 

Στο τµήµα της Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται µπροστά από το πάρκο, τόσο τα 

πεζοδρόµια όσο και ο χώρος κίνησης των οχηµάτων διαστρώνονται µε ψυχρούς 

κυβόλιθους. Επίσης στο τµήµα αυτό, µήκους 33 µ., διαµορφώνεται µία µικρή υπερύψωση 

του οδοστρώµατος, το οποίο γίνεται συνεπίπεδο µε τα πεζοδρόµια και τον χώρο του 

πάρκου. 
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Τα υφιστάµενα δέντρα διατηρούνται όπου δεν εµποδίζουν (σε αντίθετη περίπτωση 

αξιολογούνται και µεταφυτεύονται)  και παράλληλα φυτεύονται νέα δέντρα σε µεταλλικές 

σχάρες φύτευσης. 

�Οδός Σωρού, από την οδό Αµαρουσίου – Χαλανδρίου έως την οδό Αµµοχώστου: 

 Το ανωτέρω τµήµα της οδού Σωρού είναι διπλής κατεύθυνσης και σχεδιάζεται µε 

πλάτος οδοστρώµατος 7µ. Εκατέρωθεν του άξονα κίνησης των οχηµάτων διαµορφώνονται 

εσοχές πλάτους 2 µ. για στάθµευση οχηµάτων τροφοδοσίας καταστηµάτων. Το 

οδόστρωµα διαστρώνεται µε ψυχρή άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόµια µε ψυχρές 

τσιµεντόπλακες 40χ40χ3,5 εκ. ίσιου τύπου και χρώµατος κεραµιδί. Προβλέπεται ο 

διαχωρισµός του νέου πεζοδροµίου σε (α)ζώνη αστικού εξοπλισµού πλάτους από 90εκ 

,όπου διαστρώνεται µε ψυχρό κυβόλιθο, χρώµατος µπεζ, (β)ζώνη πεζών µε ελάχιστο 

πλάτος 1,60µ και (γ)ζώνη κτιρίου, πλάτους από 40 έως 60εκ. διαµορφωµένο από χτενιστό 

σκυρόδεµα. Για τη διαµόρφωση του ορίου του πεζοδροµίου χρησιµοποιούνται 

προκατασκευασµένα κράσπεδα από σκυρόδεµα διαστάσεων 100χ15χ28 εκ. Στα σηµεία 

που χρειάζεται διαµορφώνονται ράµπες από χτενιστό σκυρόδεµα και κυβόλιθο, µε 

κατάλληλη κλίση για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, σε όλο 

το µήκος των πεζοδροµίων τοποθετούνται πλάκες καθοδήγησης τυφλών.  
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Τα υφιστάµενα δέντρα διατηρούνται όπου δεν εµποδίζουν (σε αντίθετη περίπτωση 

αξιολογούνται και µεταφυτεύονται)  και παράλληλα φυτεύονται νέα δέντρα σε µεταλλικές 

σχάρες φύτευσης. 
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Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
∆απάνη

Μερική
∆απάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

∆απάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

4.705,05 7,90 37.169,90ΟΙΚ 2236 m2Α-01ΝΑΟΙΚ
Α\22.20.01

2 Καθαίρεση οπλισµένων
σκυροδεµάτων

544,8 28,40 15.472,32ΟΙΚ 2227 m3Α-02ΝΑΟ∆Ο Β\Α12

3 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ηµιβραχώδες

3.643,54 5,45 19.857,29ΝΟ∆Ο 1123.Α m3Α-03ΝΑΟ∆Ο Β\Α02

4 Αναλάµπων φανός επισήµανσης
κινδύνου

14 40,00 560,00ΗΛΜ 108 τεµΑ-04ΝΑΟ∆Ο Β\Ε16

5 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης 14 90,00 1.260,00ΟΙΚ 6541 τεµΑ-05ΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.6

6 Χρήση αµφίπλευρων εργοταξιακών
στηθαίων οδού, τύπου New Jersey,
από σκληρό πλαστικό.

12 5,00 60,00ΗΛΜ 108 µήναςΑ-06ΝΑΥ∆Ρ Β\1.02

7 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

4.041 0,90 3.636,90ΟΙΚ 2171 m3Α-07ΝΑΟΙΚ Α\20.30

8 Κατασκευή  επιχωµάτων 1.200,01 0,95 1.140,01ΝΟ∆Ο 1530 m3Α-08ΝΑΟ∆Ο Β\Α20

9 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες
- ηµιβραχώδες

57 6,30 359,10ΝΟ∆Ο 1212 m3Α-09ΝΑΟ∆Ο Β\Α04.1

10 ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός
σε έδαφος πάσης φύσεως

45 13,25 596,25ΟΙΚ 2113 m3Α-10ΝΑΟ∆Ο Β\Α04.4

11 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων
ή µή

1.325 8,00 10.600,00Υ∆Ρ 6808 mΑ-11ΝΑΥ∆Ρ Β\4.05

12 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων
για την διευκόλυνση της
κυκλοφορίας των πεζών.

14 20,00 280,00Υ∆Ρ 6301 µήναςΑ-12ΝΑΥ∆Ρ Β\1.05

13 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια
δίκτυα Ο.Κ.Ω.

1.262 2,50 3.155,00Υ∆Ρ 6087 m3Α-13ΝΑΟ∆Ο Β\Β02

14 Καθαρή µεταφορά προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο

3.573 0,50 1.786,50ΟΙΚ 2180 m3.kmΑ-14ΝΑΟΙΚ Α\20.42

15 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 57 2,10 119,70ΝΟ∆Ο 1620 m3Α-15ΝΑΟ∆Ο Β\Α25

16 Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού
εξοπλισµού - κιγκλίδωµατα, στύλοι,
και λοιπά µετά προσοχής  και
παράδοση στις αποθήκες του ∆ήµου

1 1.500,00 1.500,00ΟΙΚ 7912 κατ'
αποκ.

Α-16ΝΑΟΙΚ Ν710Α

17 Πληροφοριακές πινακίδες σε
γέφυρες σήµανσης, πλήρως
αντανακλαστικές µε µικροπρισµατική
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3

4 158,00 632,00ΟΙΚ 6541 m2Α-17ΝΑΟ∆Ο Β\Ε08.1

18 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου
µεγέθους

4 49,00 196,00ΟΙΚ 6541 τεµΑ-18ΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.4

19 Στύλος πινακίδων από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40
mm (1 1/2'')

5 28,40 142,00ΝΟ∆Ο 2653 τεµΑ-19ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.1

20 Στύλος πινακίδων από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80
mm (3'')

2 45,00 90,00ΝΟ∆Ο 2653 τεµΑ-20ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.2

21 ∆ηµιουργία προσωρινών
προσβάσεων στις ιδιοκτησίες κατά
την διάρκεια κατασκευής του έργου.

20 25,00 500,00ΟΙΚ 7912 τεµΑ-21ΝΑΟΙΚ Ν710Β

22 Προσωρινή σήµανση για την
δηµιουργία εναλλακτικών διαδρόµων
κατά την διάρκεια κατασκευής του
έργου.

1 3.000,00 3.000,00ΟΙΚ 7912 κατ'
αποκ.

Α-22ΝΑΟΙΚ Ν710Γ

23 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε
θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό

750 18,00 13.500,00ΟΙΚ 7788 m2Α-23ΝΑΟ∆Ο Β\Ε17.2

Σε µεταφορά 115.612,97  
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Από µεταφορά 115.612,97  

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

24 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε
σκυρόδεµα C16/20

32,9 86,00 2.829,40ΝΟ∆Ο 2532 m3Α-24ΝΑΟ∆Ο
Β\Β29.3.1

25 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. µε
σκυρόδεµα C12/15, άοπλο

196,6 79,00 15.531,40ΝΟ∆Ο 2531 m3Α-25ΝΑΟ∆Ο
Β\Β29.2.1

26 Χαλύβδινος οπλισµός
σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό
πλέγµα B500C

494,02 1,05 518,72Υ∆Ρ 7018 kgΑ-26ΝΑΟ∆Ο Β\Β30.3

27 Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων
µεταβλητού πάχους

130 11,80 1.534,00ΝΟ∆Ο 3121Α m3Α-27ΝΑΟ∆Ο Β\Α23

28 Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώµατος, σε βάθος έως 4 cm

4.100 1,05 4.305,00ΝΟ∆Ο 1132 m2Α-28ΝΑΟ∆Ο Β\∆02.1

29 Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώµατος, σε βάθος έως 8 cm

2.761,54 1,70 4.694,62ΝΟ∆Ο 1132 m2Α-29ΝΑΟ∆Ο Β\∆02.3

30 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 3.738,34 8,80 32.897,39ΝΟ∆Ο 2921 mΑ-30ΝΑΟ∆Ο Β\Β51

31 Ανακατασκευή βάσης
οδοστρώµατος µε την µέθοδο της
ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, µε
χρήση αφρώδους ασφάλτου και
άλλων σταθεροποιητών,
ανακυκλωµένου συµπυκνωµένου
πάχους από 0,15 έως 0,20 m

820 13,20 10.824,00ΝΟ∆Ο 4321Β m2Α-31ΝΑΟ∆Ο Β\Γ07.2

32 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος 615 14,80 9.102,00ΝΟ∆Ο 3121Β m3Α-32ΝΑΟ∆Ο Β\Γ03

33 Ισοπεδωτική στρώση εφαρµοζόµενη
σε βραχώδη ορύγµατα

4.100 1,22 5.002,00ΝΟ∆Ο 3111Β m2Α-33ΝΑΟ∆Ο Β\Γ04

34 Ασφαλτική προεπάλειψη 4.100 1,10 4.510,00ΝΟ∆Ο 4110 m2Α-34ΝΑΟ∆Ο Β\∆03

35 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 6.861,54 0,42 2.881,85ΝΟ∆Ο 4120 m2Α-35ΝΑΟ∆Ο Β\∆04

36 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
µεταβλητού πάχους

324,48 89,66 29.092,88ΝΟ∆Ο 4421Β tonΑ-36ΝΑΟ∆Ο Β\∆06

37 Ασφαλτική στρώση βάσης,
συµπυκνωµένου πάχους 0,06 m

4.100 7,81 32.021,00ΝΟ∆Ο 4321Β m2Α-37ΝΑΟ∆Ο Β\∆05.2

38 Ασφαλτική στρώση βάσης,
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m

6.861,54 6,71 46.040,93ΝΟ∆Ο 4321Β m2Α-38ΝΑΟ∆Ο Β\∆05.1

39 Τοµή οδοστρώµατος µε
ασφαλτοκόπτη

548,34 0,90 493,51ΟΙΚ 2269Α mΑ-39ΝΑΟ∆Ο Β\∆01

40 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους

152,88 15,30 2.339,06ΝΟ∆Ο 3211Β m3Α-40ΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.1

41 Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά)
κάτω από τα πεζοδρόµια

412,4 11,80 4.866,32ΝΟ∆Ο 3121Β m3Α-41ΝΑΟ∆Ο Β\Β04.1

42 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 90
mm

1.096,68 4,00 4.386,72ΗΛΜ 8 mΑ-42ΝΑΠΡΣ Η01.1.9

43 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι
διέλευσης καλωδίων DN100

50 25,00 1.250,00ΗΛΜ 5 mΑ-43ΝΑΟ∆Ο Β\Β59

44 Επίστρωση µε πατηµένο χώµα 696 30,00 20.880,00ΟΙΚ 7912 m2Α-44ΝΑΟ∆Ο Ν100Α

45 Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί
δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες
αποδόµησης ατµοσφαιρικών ρύπων
και µικροβίων.

4.100 28,80 118.080,00ΟΙΚ 7912 m2Α-45ΝΑΟ∆Ο Ν100Β

46 Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ενδεικτικού
τύπου abolin

644,1 20,00 12.882,00ΟΙΚ 7912 m2Α-46ΝΑΟ∆Ο Ν100Γ

482.575,77 482.575,77Σύνολο 1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

2. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

1 Σκυροδέµατα µικρών έργων για
κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20

110 106,00 11.660,00ΟΙΚ 3214 m3Β-01ΝΑΟΙΚ
Α\32.05.04

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

876 90,00 78.840,00ΟΙΚ 3214 m3Β-02ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.04

Σε µεταφορά 90.500,00 482.575,77
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Από µεταφορά 90.500,00 482.575,77

Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

390 15,70 6.123,00ΟΙΚ 3816 m2Β-03ΝΑΟΙΚ Α\38.03

4 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 139,61 22,50 3.141,23ΟΙΚ 3811 m2Β-04ΝΑΟΙΚ Α\38.02

5 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας
B500C.

3.500 1,07 3.745,00ΟΙΚ 3873 kgΒ-05ΝΑΟΙΚ
Α\38.20.02

6 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
τσιµεντοκονίαµα

390 13,50 5.265,00ΟΙΚ 7121 m2Β-06ΝΑΟΙΚ Α\71.21

7 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα

390 3,90 1.521,00ΟΙΚ 7725 m2Β-07ΝΑΟΙΚ Α\77.10

8 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

5.120,55 18,00 92.169,90ΟΙΚ 7335 m2Β-08ΝΑΟΙΚ
Α\73.36.01

9 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων µε επίστρωση
λευκών ή εγχρώµων
τσιµεντοπλακών που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

6.247,26 22,50 140.563,35ΟΙΚ 7744 m2Β-09ΝΑΟΙΚ Α\79.80

10 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων µε επίστρωση
εγχρώµων κυβολίθων που
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool
materials)

861,57 39,40 33.945,86ΟΙΚ 7744 m2Β-10ΝΑΟΙΚ Α\79.81

11 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας
ενδεικτικου τύπου safepol multicolor
polat.

260 91,29 23.735,40ΟΙΚ 7397 m2Β-11ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

12 Σταθεροποιηµένα χωµάτινα δάπεδα
τύπου κουρασάνι.

322 70,00 22.540,00ΟΙΚ 7397 m2Β-12ΝΑΟΙΚ Ν\74

13 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου
µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου
πάχους 5 cm

149 22,50 3.352,50ΟΙΚ 7373.1 m2Β-13ΝΑΟΙΚ Α\73.91

14 Τραπεζοπάγκος από ξύλο. 4 1.200,00 4.800,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-14ΝΑΟΙΚ Ν\75Α

15 Πάγκος µε πλάτη ενδεικτικού τύπου
Big Harris, Metalco.

10 1.387,00 13.870,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-15ΝΑΟΙΚ Ν\75Β

16 Πάγκος µε διπλή πλάτη ενδεικτικού
τύπου Big Harris, Metalco.

8 1.600,00 12.800,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-16ΝΑΟΙΚ Ν\75Γ

17 Κάδος απορριµάτων µεγάλος. 5 150,00 750,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-17ΝΑΟΙΚ Ν\75∆

18 Κάδος απορριµάτων µεγάλος
ανακύκλωσης.

5 150,00 750,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-18ΝΑΟΙΚ Ν\75Ε

19 Κρήνη ενδεικτικού τύπου Fuente,
Metalco.

2 710,00 1.420,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-19ΝΑΟΙΚ Ν\76

20 Μαντεµένια σχάρα φύτευσης
ενδεικτικού τύπου QUADRADO
c-48, URBANICA.

266 122,50 32.585,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-20ΝΑΟΙΚ Ν\76Α

21 Περίφραξη χώρου εκγύµνασης 111 12,00 1.332,00ΟΙΚ 7397 mΒ-21ΝΑΟΙΚ Ν\80Ζ

22 Κάδος απορριµµάτων µικρός σε
ξύλινο στύλο.

8 160,00 1.280,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-22ΝΑΟΙΚ Ν\80Η

23 Ξύλινη κατασκευή απόκρυψης
κάδων απορριµµάτων.

3 654,00 1.962,00ΟΙΚ 7397 τεµΒ-23ΝΑΟΙΚ Ν\80Θ

24 Τοπόσηµο-ιδιοκατασκευή. 1 7.423,25 7.423,25ΟΙΚ 7397 τεµΒ-24ΝΑΟΙΚ Ν\80Ι

25 Όργανο έκτασης ποδιών 1 1.400,15 1.400,15ΟΙΚ 7397 τεµΒ-25ΝΑΟΙΚ Ν100Α

26 Όργανο STEEPER 1 1.473,84 1.473,84ΟΙΚ 7397 τεµΒ-26ΝΑΟΙΚ Ν100Β

27 Οργανο πιέσεων ώµων 1 1.621,22 1.621,22ΟΙΚ 7397 τεµΒ-27ΝΑΟΙΚ Ν100Γ

28 Οργανo έλξεων ώµων 1 1.621,22 1.621,22ΟΙΚ 7397 τεµΒ-28ΝΑΟΙΚ Ν100∆

29 Οργανο ποδήλατου 1 1.179,07 1.179,07ΟΙΚ 7397 τεµΒ-29ΝΑΟΙΚ Ν100Ε

30 Οργανo ελλειπτικής κίνησης ποδιών 1 1.473,84 1.473,84ΟΙΚ 7397 τεµΒ-30ΝΑΟΙΚ Ν100Ζ

31 Οργανo παράλληλες µπάρες 1 1.179,07 1.179,07ΟΙΚ 7397 τεµΒ-31ΝΑΟΙΚ Ν100Η

Σε µεταφορά 515.522,90 482.575,77
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Από µεταφορά 515.522,90 482.575,77

Σελίδα 4ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

32 Οργανo πάγκου εκγύµνασης
κοιλιακών

1 1.252,76 1.252,76ΟΙΚ 7397 τεµΒ-32ΝΑΟΙΚ Ν100Θ

33 Οργανo εκτάσεων 1 1.326,46 1.326,46ΟΙΚ 7397 τεµΒ-33ΝΑΟΙΚ Ν100Ι

34 Οργανo βάδισης αέρος 1 1.466,47 1.466,47ΟΙΚ 7397 τεµΒ-34ΝΑΟΙΚ Ν100Κ

519.568,59 519.568,59Σύνολο 2. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

3. Η/Μ

1 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins

2 16,75 33,50ΗΛΜ 11 τεµΓ-01ΑΤΗΕ 8104.3

2 Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση
γενικά αστικού υπάρχοντος
εξοπλισµού επί  οποιουδήποτε
τροχοφόρου µέσου .

1 1.000,00 1.000,00ΟΙΚ 2275 m3Γ-02ΝΑΟΙΚ Ν2273

3 Αγωγός γυµνός χάλκινος
Μονόκλωνος διατοµής 6mm2

495 2,18 1.079,10ΗΛΜ 45 mΓ-03ΑΤΗΕ 8757.1.3

4 Αγωγός γυµνός χάλκινος
Πολύκλωνος διατοµής 16mm2

1.656 3,73 6.176,88ΗΛΜ 45 mΓ-04ΑΤΗΕ 8757.2.2

5 Αγωγός γυµνός χάλκινος
Πολύκλωνος διατοµής 25mm2

549 4,82 2.646,18ΗΛΜ 45 mΓ-05ΑΤΗΕ 8757.2.3

6 Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωµένο
ηλεκτρολυτικά µε xαλύβδινη ψυxή
διαµέτρου 17mm και µήκους 3.00 m

5 80,00 400,00ΗΛΜ 45 τεµΓ-06ΑΤΗΕ Ν8837

7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο προελεύσεως
λατοµείου

48 15,80 758,40Υ∆Ρ 6069 m3Γ-07ΝΑΥ∆Ρ Β\5.07

8 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2

1.004 4,28 4.297,12ΗΛΜ 46 mΓ-08ΑΤΗΕ 9336.1.1

9 Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό,
διατοµής 3Χ2,5mm2

50 5,47 273,50ΗΛΜ 46 mΓ-09ΗΛΜ 46

10 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος Πενταπολικό
διατοµής 5 Χ 2,5 mm2

83 4,58 380,14ΗΛΜ 47 mΓ-10ΑΤΗΕ 8773.6.2

11 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος Τετραπολικό
διατοµής 4 Χ 6 mm2

2.724 6,36 17.324,64ΗΛΜ 47 mΓ-11ΑΤΗΕ 8773.5.4

12 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος Πενταπολικό -
∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2

21 10,78 226,38ΗΛΜ 47 mΓ-12ΑΤΗΕ Ν8773

13 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x
500 x 5mm από γαλβανισµένη
λαµαρίνα µε χάλκινο αγωγό και
ακροδέκτη

13 188,71 2.453,23ΗΛΜ 45 τεµΓ-13ΑΤΗΕ Ν9341

14 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων
αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων
40x40. Βάθους 70 εκ.

99 122,00 12.078,00Ο∆Ο 2548
70%

Υ∆Ρ 6751
30%

τεµΓ-14ΑΤΗΕ Ν7001

15 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων
αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων
60x60

3 170,00 510,00Ο∆Ο 2548
70%

Υ∆Ρ 6751
30%

τεµΓ-15ΑΤΗΕ Ν7002

16 Φρεάτιο υδροµετρητών βάθος έως
0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm

1 111,73 111,73ΗΛΜ 101 τεµΓ-16ΑΤΗΕ Ν806Α

17 Ανύψωση ή καταβιβασµός Φρεατίου
υδροµετρητών .

68 65,00 4.420,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-17ΑΤΗΕ Ν806Β

18 Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων έως
40cm πλάτους και βάθους έως 70cm
γιά την τοποθέτηση καλωδίων  σε
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες .

1.848 6,80 12.566,40ΗΛΜ 10 m3Γ-18ΑΤΗΕ Ν930Α

19 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου
βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού
ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

3 38,28 114,84ΗΛΜ 10 m3Γ-19ΑΤΗΕ 9301.1

20 Βάση σιδηροϊστού οπλισµένη
διαστάσεων 0,70Χ0,70 m βάθους
0,70 m.

77 351,53 27.067,81ΗΛΜ 101 τεµΓ-20ΑΤΗΕ Ν931Α

Σε µεταφορά 93.917,85 1.002.144,36
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Από µεταφορά 93.917,85 1.002.144,36

Σελίδα 5ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

21 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός σπιράλ. ∆ιαµέτρου Φ
63mm / 6atm

45 7,10 319,50ΗΛΜ 41 mΓ-21ΑΤΗΕ Ν873Α

22 Συγκόλληση αγωγού γειώσεως
διατοµής 6 - 16mm2.

61 7,54 459,94ΗΛΜ 45 τεµΓ-22ΑΤΗΕ Ν934Α

23 Σωλήνες προστασίας υπογείων
καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης
DN 63 mm από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαµέτρου DN 90 mm

1.656 7,50 12.420,00ΗΛΜ 5 mΓ-23ΝΑΗΛΜ
60.20.40.12

24 Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι
αναχωρήσεων

3 3.250,00 9.750,00ΗΛΜ 52 τεµΓ-24ΝΑΗΛΜ
60.10.80.03

25 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

310 14,30 4.433,00Υ∆Ρ 6711.3 mΓ-25ΝΑΥ∆Ρ
Β\12.10.05

26 Προκατασκευασµένα φρεάτια από
συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς
τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος
της οδού   Στοιχείο διαµόρφωσης
θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D
400 mm.

16 95,00 1.520,00Υ∆Ρ 6711.7 µµΓ-26ΝΑΥ∆Ρ Β\9.41.02

27 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου
υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων

2 100,00 200,00Υ∆Ρ 6744 τεµΓ-27ΝΑΥ∆Ρ Β\16.01

28 Φωτιστικό σώµα σε ιστό 10µ
ενδεικτικού τύπου Philips.

3 1.856,00 5.568,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-28ΑΤΗΕ ΝΦ100

29 Φωτιστικό σώµα σε ιστό 7µ
ενδεικτικού τύπου Philips.

16 1.720,00 27.520,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-29ΑΤΗΕ ΝΦ101

30 Φωτιστικό σώµα σε ιστό 4,5µ
ενδεικτικού τύπου Philips.

43 1.342,00 57.706,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-30ΑΤΗΕ ΝΦ102

31 Φωτιστικό σώµα σε ιστό 3,50 µ
ενδεικτικού τύπου Philips.

13 1.500,00 19.500,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-31ΑΤΗΕ ΝΦ103

32 Χαµηλό φωτιστικό σώµα σε ιστό
1,20 µ ενδεικτικού τύπου Philips.

5 384,00 1.920,00ΗΛΜ 101 τεµΓ-32ΑΤΗΕ ΝΦ104

235.234,29 235.234,29Σύνολο 3. Η/Μ

4. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΗ

4.1. ΦΥΤΕΥΣΗ

1 Γενική µόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα

1 105,00 105,00ΠΡΣ 1140 στρ.∆Α-01ΝΑΠΡΣ Γ01

2 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε
αστικές περιοχές , χωρίς την
προµήθεια του υλικού

645 2,60 1.677,00ΠΡΣ 1620 m3∆Α-02ΝΑΠΡΣ Α06

3 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 245 8,50 2.082,50ΠΡΣ 1710 m3∆Α-03ΝΑΠΡΣ ∆07

4 Προµήθεια φυτικής γης 400 6,00 2.400,00ΠΡΣ 1620 m3∆Α-04ΝΑΠΡΣ ∆08

5 Προµήθεια τύρφης 65 40,00 2.600,00ΠΡΣ 5340 m3∆Α-05ΝΑΠΡΣ ∆10

6 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 65 5,00 325,00ΠΡΣ 1620 m3∆Α-06ΝΑΠΡΣ Γ02

7 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆9 198 220,00 43.560,00ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-07ΝΑΠΡΣ ∆01.9

8 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3 3.392 7,40 25.100,80ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-08ΝΑΠΡΣ ∆02.3

9 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4 2.545 14,00 35.630,00ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-09ΝΑΠΡΣ ∆02.4

10 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

5.937 0,60 3.562,20ΠΡΣ 5130 τεµ∆Α-10ΝΑΠΡΣ Ε01.1

11 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση
εκσκαπτικού µηχανήµατος,
διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

198 4,00 792,00ΠΡΣ 5110 τεµ∆Α-11ΝΑΠΡΣ Ε04.3

12 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 12,50 - 22,00 lt

5.937 3,00 17.811,00ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-12ΝΑΠΡΣ Ε09.6

13 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 41 - 80 lt

198 6,00 1.188,00ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-13ΝΑΠΡΣ Ε09.8

Σε µεταφορά 136.833,50 1.237.378,65
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Από µεταφορά 136.833,50 1.237.378,65

Σελίδα 6ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

14 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα
χώµατος όγκου 45 - 150 lt

9 45,00 405,00ΠΡΣ 5210 τεµ∆Α-14ΝΑΠΡΣ Ε10.1

15 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία
του πασσάλου Για µήκος πασσάλου
πάνω από 2,50 m

200 4,00 800,00ΠΡΣ 5240 τεµ∆Α-15ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2

138.038,50 138.038,50Σύνολο 4.1. ΦΥΤΕΥΣΗ

4.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες 6.167 0,09 555,03ΠΡΣ 5730 τεµ∆Β-01ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.2

2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους
µέχρι  4 m

230 17,50 4.025,00ΠΡΣ 5354 τεµ∆Β-02ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1

3 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση -
διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων
και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών

5.937 0,65 3.859,05ΠΡΣ 5351 τεµ∆Β-03ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4

4 Φυτοπροστασία θάµνων και
δένδρων ύψους µέχρι 4 m

6.167 0,40 2.466,80ΠΡΣ 5362 τεµ∆Β-04ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1

5 Βοτάνισµα µε τα χέρια 1 180,00 180,00ΠΡΣ 5551 στρ.∆Β-05ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1

11.085,88 11.085,88Σύνολο 4.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4.3. ΑΡ∆ΕΥΣΗ

1 Φρεάτιο ποτίσµατος ή τοποθέτησης
υδροµετρητή. ∆ιαστάσεων 30 x 30
cm και βάθος ως 0,40 m

51 68,71 3.504,21ΗΛΜ 10 τεµ∆Γ-01ΑΤΗΕ Ν8066

2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20
mm

186 0,35 65,10ΗΛΜ 8 m∆Γ-02ΝΑΠΡΣ Η01.1.2

3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25
mm

589 0,45 265,05ΗΛΜ 8 m∆Γ-03ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32
mm

1.388 0,65 902,20ΗΛΜ 8 m∆Γ-04ΝΑΠΡΣ Η01.1.4

5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32
mm

500 0,80 400,00ΗΛΜ 8 m∆Γ-05ΝΑΠΡΣ Η01.2.3

6 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40
mm

14 1,35 18,90ΗΛΜ 8 m∆Γ-06ΝΑΠΡΣ Η01.2.4

7 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο
ΡΕ, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 6 mm

98 0,15 14,70ΗΛΜ 8 m∆Γ-07ΝΑΠΡΣ Η01.3.2

8 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων
άρδευσης από χάλυβα οπλισµού

245 0,25 61,25ΗΛΜ 4 τεµ∆Γ-08ΝΑΠΡΣ Η01.4

9 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες
χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.

1 19,00 19,00ΗΛΜ 5 τεµ∆Γ-09ΝΑΠΡΣ Η04.12.6

10 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες
χωρίς ραφή, Φ 2 in, 5 εξόδ.

1 25,00 25,00ΗΛΜ 5 τεµ∆Γ-10ΝΑΠΡΣ Η04.12.8

11 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι,
κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ  1 in

8 9,80 78,40ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-11ΝΑΠΡΣ Η05.1.3

12 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε
ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 1
1/4 in

4 9,50 38,00ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-12ΝΑΠΡΣ Η05.11.4

13 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε
ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 2
in

1 18,50 18,50ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-13ΝΑΠΡΣ Η05.11.6

14 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 in

1 140,00 140,00ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-14ΝΑΠΡΣ Η05.12.6

15 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε
σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
2 in

2 15,00 30,00ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-15ΝΑΠΡΣ Η05.3.6

16 Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής
ριπής, Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1
1/2 in

2 150,00 300,00ΗΛΜ 11 τεµ∆Γ-16ΝΑΠΡΣ Η05.4.2

Σε µεταφορά 5.880,31 1.386.503,03
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Από µεταφορά 5.880,31 1.386.503,03

Σελίδα 7ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

17 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων,
πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in
κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2
και παροχής τουλάχιστον µέχρι
25,00 m3/h

1 140,00 140,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-17ΝΑΠΡΣ Η07.2.6

18 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος,
επισκέψιµος

359 0,22 78,98ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-18ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

19 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος,
στατικός, µε σώµα ανύψωσης 15 cm

90 13,50 1.215,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-19ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.3

20 Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in

2 32,00 64,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-20ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

21 Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 1/2 in

6 75,00 450,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-21ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2

22 Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 2 in

2 100,00 200,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-22ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.3

23 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10
ins, δύο-τριών Η/Β

2 12,00 24,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-23ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.2

24 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές,
από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x
30 x 20 (cm)

2 55,00 110,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-24ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Α

25 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ),
διατοµής 7 x 1,5  mm2

7 1,40 9,80ΗΛΜ 47 m∆Γ-25ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.5

26 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος
εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β
4-6

2 200,00 400,00ΗΛΜ 52 τεµ∆Γ-26ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1

27 Τσιµεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm
ηλεκτροβανών.

1 187,00 187,00ΗΛΜ 8 τεµ∆Γ-27ΝΑΠΡΣ Ν900

28 Φρεάτιο ελέγχου 40x40cm µε
εξαεριστικό.

2 41,00 82,00ΠΡΣ 5220 τεµ∆Γ-28ΝΑΠΡΣ Ν901

29 Βαλβίδα καθαρισµού 1/2'' σε φρεάτιο
30χ30cm

4 5,00 20,00ΗΛΜ 12 τεµ∆Γ-29ΝΑΠΡΣ Ν902

8.861,09 8.861,09Σύνολο 4.3. ΑΡ∆ΕΥΣΗ

157.985,47Σύνολο 4. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΗ

Σε µεταφορά  1.395.364,12
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1.395.364,12Αθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 251.165,5418,00 %

Αθροισµα
Απρόβλεπτα 15,00 %

1.646.529,66
246.979,45

Γενικό Σύνολο

Αθροισµα

23,00 %ΦΠΑ

1.924.009,11

442.522,10

2.366.531,21

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

2.366.531,00

Αθροισµα
Πρόβλεψη αναθεώρησης

1.903.509,11
20.500,00

Πρόβλεψη απολογιστικών 10.000,00
Αθροισµα 1.893.509,11

       ΜΑΡΟΥΣΙ ___ / ___ / 2014
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Κ. ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

     Χ. ΖΑΒΟΛΕΑ    Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
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Φ. ΤΟΛΟΥ∆Η 
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Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 



Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τιμαριθμική 2012Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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
Δημοπράτησης 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 Ορους.
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
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,
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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 Εργο, 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 Δημόσιο
(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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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.
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".
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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 στο Έργο 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς
του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 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 ΕΙΔΙΚΩΝ 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 ΕΙΔΙΚΟΙ 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 ΕΙΔΗ 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)
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- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με
συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 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 πρόκειται 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) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
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γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 

1,60
ε) σιδερένια 

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 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών 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 συννεφώδες
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 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
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ΟΔΟΠΟΙΙΑ

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 Kαφέ

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. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με
τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται
με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή
του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με
τις εργασίες αλουμινίου, 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.

Α.Τ. Α-01
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01

:
: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε

πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2236  100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-02
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α12

:
: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2227  100%
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση,
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές
θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
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απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από
την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής
στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι
εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία
μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση.

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
28,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-03
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α02

:
: Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1123.Α  100%
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά,
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
02-02-01-00.

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

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

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

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

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

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

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

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

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του
όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
5,45

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-04
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε16

:
: Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 108  100%
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη
ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων,
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά

- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται

- ο έλεγχος λειτουργίας

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
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Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-05
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.6

:
: Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 6541  100%
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή
αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με
κίτρινο πλαίσιο

- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

- η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών.

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

ΕΝΕΝΗΝΤΑ
90,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-06
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\1.02

:
: Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey,

από σκληρό πλαστικό.
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 108  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας
τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ
λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου
βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά
μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
των φορητών πλαστικών στηθαίων
- ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο
- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί
φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).

ΠΕΝΤΕ
5,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-07
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.30

:
: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2171  100%
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-08
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α20

:
: Κατασκευή  επιχωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1530  100%
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95%
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές
αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών
μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση
τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,95

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-09
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α04.1

:
: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1212  100%
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα
από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά
της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,
περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας,
πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός
του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή
των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,30

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-10
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α04.4

:
: Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2113  100%
Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής,
μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m,
σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις
προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

- η μόρφωση των πρανών της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
13,25

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :



Σελίδα 13Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. Α-11
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\4.05

:
: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6808  100%
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΟΚΤΩ
8,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-12
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\1.05

:
: Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της

κυκλοφορίας των πεζών.
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6301  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί
τόπου κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και
πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
θέσεις των ορυγμάτων
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας
ενός τετραγωνικού μέτρου.

ΕΙΚΟΣΙ
20,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-13
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β02

:
: Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια

δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6087  100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους,
αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά
τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,



Σελίδα 14Τιμολόγιο Μελέτης

- η φθορά της ξυλείας,

- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την
οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ.
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν
εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-14
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.42

:
: Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2180  100%
Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε
οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-15
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α25

:
: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1620  100%
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης
πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00
"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των
εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση
και σταλία αυτοκινήτων)

- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή
της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής
της πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών
γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
2,10

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-16
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν710Α

:
: Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού - κιγκλίδωματα, στύλοι, και

λοιπά μετά προσοχής  και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Το άρθρο αφορά στις καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπου
περιλαμβάνονται οι εργασίες
"Αποξηλώσεις υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων, διαφόρων στύλων σημάνσεων νομίμως και
παρανόμων τοποθετημένων κλπ στοιχείων που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου και
δεν περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι καθαιρέσεις/αποξηλώσεις θα γίνουν με μηχανικά μέσα και ανάλογα με την
περίπτωση, όπου δεν είναι εφικτό θα γίνουν με τα χέρια για την  αποφυγή ζημιάς σε
παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις, καθώς και η μέριμνα για την αποκομιδή
των προϊόντων καθαιρέσεων.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 1.1.3.2, πριν την έναρξη των καθαιρέσεων θα
πραγματοποιείται αφαιρεθούν τυχόν διάφορα προσαρτήματα, όπου απαιτείται, και οι
εργασίες θα γίνουν με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε
χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε
χώρους μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη
 (α)Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών καθαίρεσης με κτίσματα και λοιπές
εγκαταστάσεις που πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και
δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
 (β)Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις
εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.
(γ)ειδικά όπου αφαιρεθούν κιγκλιδώματα θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα
προστασίας με τοποθέτηση προσωρινών στοιχείων προστασίας.

Η τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:
Την καθαίρεση και αποξήλωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, κιγκλιδωμάτων κλπ
Την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά
και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με
τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών.
Τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος
και διατηρητέου αγωγού.
(α)Οι εργασίες καθαιρέσεων/αποξηλώσεων υπολογίζονται σε κατ' αποκοπή τίμημα
καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωμένων.
(β)Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή
(ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία,
θα πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι)
τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Περιλαμβανόμενες Δαπάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100
"Γενικοί Όροι".

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή  :

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1.500,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-17
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.1

:
: Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως

αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 6541  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε
γέφυρες σήμανσης, με μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) με
Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση CE, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλα-στικότητας)
και φέρει αναγραφές και σύμβολα, επίσης από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη
έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του
κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης με χρήση
καλαθοφόρου οχήματος

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση
αυτού (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πινακίδας τοποθετημένης σε γέφυρα σήμανσης.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
158,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-18
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4

:
: Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 6541  100%
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,65 m

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
49,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-19
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.1

:
: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 2653  100%
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm
(σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm),
μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης
για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο
της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης
ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής
(περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και
διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
28,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-20
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2

:
: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 2653  100%
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm
(σπειρώματος: thread size R = 3", dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm),
μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με
ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με
προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 -
0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και
διαμέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-21
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν710Β

:
: Δημιουργία προσωρινών προσβάσεων στις ιδιοκτησίες κατά την διάρκεια

κατασκευής του έργου.
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Για την δημιουργία προσωρινών προσβάσεων στις ιδιοκτησίες και τα καταστήματα ώστε
αυτή πάντα να υφίσταται για κάθε ιδιοκτησία, κατά την διάρκεια κατασκευής του
έργου με την τοποθέτηση γεφυρών από μεταλλικά στοιχεία με κιγκλιδώματα για την
ασφάλεια των πεζών.

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο  :

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-22
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν710Γ

:
: Προσωρινή σήμανση για την δημιουργία εναλλακτικών διαδρόμων κατά

την διάρκεια κατασκευής του έργου.
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Για την πραγματοποίηση (κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου) της σήμανσης όλων
των προσωρινών εναλλακτικών διαδρομών και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας , όλων των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε περιοχές τακτικές πρόσβασης
πεζών , την οριοθέτηση , όπου απαιτείται ,  με πρότυπα πλαστικά στηθαία N.J ,
ταινίες σήμανσης κ.λ.π.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή :

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
3.000,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-23
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.2

:
: Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7788  100%
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα
με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
18,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-24
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

:
: Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 2532  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
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ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
86,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-25
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.1

:
: Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 2531  100%
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),



Σελίδα 21Τιμολόγιο Μελέτης

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών
βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
79,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-26
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β30.3

:
: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 7018  100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας
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- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,05

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-27
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α23

:
: Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 3121Α  100%
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.

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
11,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-28
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.1

:
: Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1132  100%
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.
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Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,05

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-29
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3

:
: Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 1132  100%
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
1,70

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-30
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β51

:
: Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 2921  100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.
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ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
8,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-31
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ07.2

:
: Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με την μέθοδο της ψυχρής επί

τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων
σταθεροποιητών, ανακυκλωμένου συμπυκνωμένου πάχους από 0,15 έως
0,20 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4321Β  100%

Ανακατασκευή βάσης οδοστρωμάτων με αξιοποίηση των υλικών των υφισταμένων στρώσεων
(Κ.Θ.Α, ασύνδετες βάσεις/υποβάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτικοί τάπητες) με εφαρμογή
της μεθόδου της ψυχρής επιτόπου ανακύκλωσης με προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και
άλλων σταθεροποιητών (CIR: cold in-situ recycling), σύμφωνα με την ειδική μελέτη
που θα εκπονηθεί προς τούτο και την ΕΤΕΠ 05-03-16-00 "Ανακατασκευή στρώσεων
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι εργαστηριακές δοκιμές για την συλλογή στοιχείων για την μελέτη σύνθεσης και
τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος

- η εκπόνηση μελέτης διαστασιολόγησης του οδοστρώματος

- η εκπόνηση μελέτης σύνθεσης του υλικού της ανακυκλωμένης στρώσης ανά περιοχή
εφαρμογής

- η παροχή υπηρεσιών Ειδικευμένου Οίκου (Ε.Ο.) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην
εφαρμογή της μεθόδου,

- η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών,

- η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του ειδικού συρμού ανακύκλωσης και του
λοιπού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών με εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων αδρανών υλικών,
κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μελέτη συνθέσεως

- η συμπύκνωση του μείγματος που διαστρώνεται από τον συρμό ανακύκλωσης στον
προβλεπόμενο βαθμό

- οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών με εφαρμογή της
προβλεπόμενης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Δεν περιλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- η τυχόν απαιτούμενη απόξεση υφισταμένων ασφαλτικών στρώσεων πριν από την έναρξη
των εργασιών με την μέθοδο CIR

- η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου προς αφροποίηση

- η αξία του ενσωματουμένου τσιμέντου (εάν προβλέπεται στην μελέτη συνθέσεως)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασμένης βάσης οδοστρώματος με την μέθοδο
CIR, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:
 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m με τη
μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης.

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
13,20

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-32
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ03

:
: Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 3121Β  100%
Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από
θραυστά υλικά λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200
ίσο προς 3-10%, ή με την κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την μελέτη,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά".

Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης
οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε
περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο
λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώματος.

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-33
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ04

:
: Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 3111Β  100%
Kατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε βραχώδη ορύγματα, ελαχίστου συμπυκνωμένου
πάχους 0,08 m, με αδρανή θραυστά σταθεροποιουμένου τύπου, ανεξάρτητα από τη μορφή
και έκταση της επιφάνειας διάστρωσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ισοπεδωτικής στρώσης ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους
0,08 m.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
1,22

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-34
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ03

:
: Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4110  100%
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

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

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

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

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

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
1,10

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-35
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ04

:
: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4120  100%
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
0,42

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-36
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ06

:
: Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4421Β  100%
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε
βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια
προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
89,66

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-37
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.2

:
: Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4321Β  100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
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- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m.

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
7,81

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-38
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.1

:
: Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 4321Β  100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
6,71

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-39
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ01

:
: Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2269Α  100%
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
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ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-40
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.1

:
: Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 3211Β  100%
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,30

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-41
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1

:
: Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης:ΝΟΔΟ 3121Β  100%
Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος"
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω
βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
11,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-42
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.9

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 90 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-43
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β59

:
: Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 5  100%
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών
με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm
(σπείρωμα, thread size = 4", dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης
καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,

- η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς

- η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

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.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-44
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Ν100Α

:
: Επίστρωση με πατημένο χώμα

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%
Επίστρωση με χώμα. Γίνεται διάστρωση του υλικού,  διαβροχή του μίγματος και εκ
νέου διάστρωση, τελική διαβροχή και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα. Το άρθρο
περιλαμβάνει την προμήθεια του υλικού και την εργασία  διάστρωσης, διαβροχής και
συμπύκνωσης

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο :

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Α-45
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Ν100Β

:
: Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες

αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων.
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης
ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, με υλικό συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
εξειδικευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιότητές του, καθώς
και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε κτιριακά έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και
η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου,
ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
28,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Α-46
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Ν100Γ

:
: Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ενδεικτικού τύπου abolin

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%
Πρόκειται για χυτό βοτσαλωτό δάπεδο μικρής κοκκομετρίας, πάχους 5 εκ. Η τελική
επιφάνεια επιτυγχάνεται µε σάρωση µε κατάλληλη σκούπα. Στη στεγνή τελική
επιφάνεια ψεκάζεται υγρή σιλικόνη εµποτισµού.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου βοτσαλωτού δαπέδου :

ΕΙΚΟΣΙ
20,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α.Τ. Β-01
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04

:
: Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας

C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 3214  100%

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 την
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ
106,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Β-02
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04

:
: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 3214  100%

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

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

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

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

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

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

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

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
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 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΝΕΝΗΝΤΑ
90,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-03
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.03

:
: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 3816  100%
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.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,70

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-04
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.02

:
: Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 3811  100%
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-05
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02

:
: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας

B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 3873  100%

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).
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

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

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
1,07

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Β-06
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\71.21

:
: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7121  100%
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
13,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-07
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.10

:
: Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7725  100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-08
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01

:
: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις

στρώσεις, πάχους 3,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7335  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
18,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-09
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.80

:
: Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών

ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7744  100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με
τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες,
διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε
συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
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Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται
με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και
απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
    Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0, 60      |     >= 0,65         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0, 50      |     >= 0,60         |      >=0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 3           |                   |                     |
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0, 65      |     >=0,80          |      >=0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα
Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση
τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές,
σταμπωτές κλπ.) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών
ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές
της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-10
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.81

:
: Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση

εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7744  100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους
κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε
οποιαδήποτε υποδομή.



Σελίδα 38Τιμολόγιο Μελέτης

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και
όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής
κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα
Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση
τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
39,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-11
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

:
: Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικου τύπου safepol multicolor polat.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Ελαστικό, χυτό δάπεδο αποτελούμενο στο κάτω μέρος από μίγμα πολυουρεθάνης PU
BINDER 1118 και ανακυκλωμένο καουτσούκ σε κόκκους 858 (safepol) και στο πάνω
μέρος από μίγμα πολυουρεθάνης PU BINDER 1118 και έγχρωμους κόκκους epdm 856
(safepol multicolor). Δημιουργεί ελαστικό, έγχρωμο δάπεδο υψηλών αντοχών και
αισθητικής σε ποικιλία αποχρώσεων πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκα πρότυπα
(en1177). Εφαρμόζεται πάνω σε πατημένο, στεγνό και καθαρό 3 Α ( γαρμπίλι),
τσιμεντοεπιφάνειες, σε πάχος από 3 έως 8cm, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Είναι
πιστοποιημένο σε Γαλλικό ινστιτούτο μετρήσεων.
Συσκευασία : safepol : 47kg (σετ 2 σακιά και ένα δοχείο), safepol multicolor :
64kg

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο :

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
91,29

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Β-12
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\74

:
: Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Πρόκειται για δάπεδο που βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως
συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο συνδυασμός αυτός μετά την ανάμειξη με νερό
και την πήξη δημιουργεί ένα ισχυρο και ανθεκτικό μίγμα. Η Βάση αποτελείται από
σκύρα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου. Γίνεται διάστρωση
του υλικού και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα. Το άρθρο περιλαμβάνει την
προμήθεια του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο :

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
70,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-13
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.91

:
: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου

πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7373.1  100%

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-14
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\75Α

:
: Τραπεζοπάγκος από ξύλο.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Ο τραπεζοπάγκος έχει συνολικές διαστάσεις 145χ177χ72 εκ. (Μ-Π-Υ). Αποτελέιται από
ένα τραπέζι διαστάσεων 75Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) και 2 πάγκος εκατέρωθεν διαστάσεων
30Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) ο καθένας.  Είναι κατασκευασμένος από ξυλεία jatoba.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :
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ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
1.200,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-15
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\75Β

:
: Πάγκος με πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Ο πάγκος με πλάτη στηρίζεται σε δύο λαμαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισμα
διαμορφώνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 2,08μ.x 0,50μ και ύψους 13 εκ
από σανίδες εξωτικής ξυλείας με ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες
τρεις σανίδες  εξωτικής ξυλείας, η καθεμία από τις οποίες έχει διαστάσεις
138x38mm. Η πλάτη αποτελείται από δύο σανίδες που στηρίζονται στο κάθισμα με δύο
μεταλλικές λάμες. Το κάθισμα του έχει ύψος 42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37
εκ. Συνολικό ύψος πάγκου 79 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
1.387,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-16
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\75Γ

:
: Πάγκος με διπλή πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Ο πάγκος με διπλή πλάτη στηρίζεται σε τρεις λαμαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισμα
διαμορφώνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 3,08μ.x 0,50μ και ύψους 13 εκ
από σανίδες εξωτικής ξυλείας με ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες
τρεις σανίδες  εξωτικής ξυλείας. Το καθένα από τα δύο στοιχεία "πλάτης"
αποτελείται από δύο σανίδες που στηρίζονται στο κάθισμα με δύο μεταλλικές λάμες.
Το κάθισμα του έχει ύψος 42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37 εκ. Συνολικό ύψος
πάγκου 79 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
1.600,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-17
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\75Δ

:
: Κάδος απορριμάτων μεγάλος.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Κάδος απορριμάτων 1200lt  με συρόμενο καπάκι και  τέσσερεις τροχους, INOX με
μπορντω καπάκι, με προδιαγραφές αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί είναι βαρέως τύπου με φρένο στους δύο από
αυτούς, μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό πεντάλ στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις
του κάδου απορριμάτων είναι
136x108x147cm
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
150,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Β-18
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\75Ε

:
: Κάδος απορριμάτων μεγάλος ανακύκλωσης.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Κάδος απορριμάτων 1100lt με τέσσερεις τροχους, σε μπλέ χρώμα, με προδιαγραφές
αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί
είναι βαρέως τύπου με φρένο στους δύο από αυτούς, μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό
πεντάλ στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις του κάδου απορριμάτων είναι
137x106x120cm
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
150,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-19
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\76

:
: Κρήνη ενδεικτικού τύπου Fuente, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Η κρήνη είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο AISI304L, έχει σχήμα
ελλειπτικό, με ύψος 990 χιλιοστά. Η ορθογώνια πλάκα έχει διαστάσεις 290x140mm και
είναι από χάλυβα. Η βρύση είναι από ορείχαλκο και έχει κουμπί με ελατήριο. Η βάση
του βιδώνεται με με τέσσερεις βίδες και είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο
χάλυβα και πολυεστέρα βαμμένο, με διαστάσεις  296x890mm.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
710,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-20
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\76Α

:
: Μαντεμένια σχάρα φύτευσης ενδεικτικού τύπου QUADRADO c-48,

URBANICA.
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%

Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, με αντιοξειδωτική βαφή και οι
διαστάσεις της είναι 98x 98εκ. και εσωτερικά Φ45 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
122,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-21
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\80Ζ

:
: Περίφραξη χώρου εκγύμνασης

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Η περίφραξη είναι κατασκευασμένη από σανίδες από συνθετική ξυλεία και έχει
μεταλλικούς ορθοστάτες τετραγωνικής διατομής 7x7 εκ.
Η βάση της  είναι επιχρισμένο στοιχείο σκυροδέματος βαμμένο σε κεραμιδί ανοιχτό
χρώμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο περίφραξης :
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ΔΩΔΕΚΑ
12,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-22
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\80Η

:
: Κάδος απορριμμάτων μικρός σε ξύλινο στύλο.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
O κάδος θα είναι μεγάλης αντοχής, κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση
ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Θα είναι ανθεκτικός στη διάβρωση,
απρόσβλητος σε οξέα και χημικές ουσίες. Θα έχει σχήμα κυλινδρικό και να διαθέτει
εξωτερική επικάλυψη από ξύλινα τμήματα. Το εσωτερικό έχει χωρητικότητα 40 λίτρων
περίπου. Θα στηρίζεται είτε στον ιστό ηλεκτροφωτισμού είτε σε αυτόνομο στύλο
μεταλλικό. Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος αποτελείται από το κυρίως σώμα και  το
μεταλλικό εσωτερικό κάδο.
Το κυρίως σώμα του κάδου αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες διατομής 40/3 οι
οποίες είναι διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα με διάμετρο. Είναι τοποθετημένες σε
απόσταση 39 εκ. η μία από την άλλη. Επάνω στις λάμες έχουν εφαρμοστεί τα ξύλινα
τμήματα του κάδου. Αποτελούνται από 16 τεμάχια ξύλινους πήχεις από σουηδική
ξυλεία, διατομής 4,5Χ17 εκ. και μήκους 52,5 εκ. Η εφαρμογή των ξύλων σε κάθε μία
από τις λάμες, γίνεται με τη βοήθεια 32 τεμαχίων τσιγκόβιδων 1/4Χ30 με τα
αντίστοιχα παξιμάδια και με τέτοιο τρόπο ώστε να περισσεύουν 3 εκ. ένθεν και
ένθεν των λαμών.
Η κατώτερη λάμα διαθέτει επίσης το σημείο στήριξης του εσωτερικού κάδου, το οποίο
αποτελείται από δύο λάμες διατομής 40Χ3 χιλ. και μήκους τοποθετημένες σε σχήμα
σταυρού.
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους
0,5 χιλ., είναι διαμέτρου 33 εκ. και  ύψους 44 εκ. και στο χείλος του διαθέτει
δύο αντικριστές χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Στηρίζεται δε
στο εσωτερικό του καλαθιού. Ο μεταλλικός κάδος φέρει στον πυθμένα  του τέσσερις
οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και των υγρών των
απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο.
Η  κολώνα στήριξης του κάδου είναι κατασκευασμένη από ξύλινη σωλήνα διατομής 100
χιλ. και έχει μήκος 87 εκ. Συνδέεται δε με το κυρίως σώμα του κάδου μέσω δύο
τεμαχίων κατασκευασμένων από λάμα διατομής 40Χ3 χιλ. και μήκους 6 εκ.Στην τιμή
περιλαμβάνεται και ο ξύλινος στύλος εάν απαιτείται. Ακολουθούνται τα σχέδια , η
τεχνική περιγραφή και οι υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
160,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-23
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\80Θ

:
: Ξύλινη κατασκευή απόκρυψης κάδων απορριμμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Ξύλινη κατασκευή  απόκρυψης κάδων απορριμμάτων τύπου  ιρόκο ή δρύς που περιβάλλει
κάθε κάδο ή ομάδα κάδων από τις τρεις πλευρές του αφήνοντας ανοικτή την πλευρά
προς την κυκλοφορία των οχημάτων. Το σύστημα αποτελείται από πλαίσια/πάνελ ξύλινα
που στερεώνονται στο έδαφος σε διάφορες θέσεις στις φαρδιές ζώνες αστικού
εξοπλισμού καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η δομή (κατασκευή) και η μορφή των
πλαισίων θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  Τα
χαρακτηριστικά των υλικών - μικροϋλικών και οιν απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. Οι βάσεις θα είναι ανοξείδωτες
κατασκευασμένες και τοποθετημένες όπως περιγράφεται στα σχέδια και στην τεχνική
περιγραφή . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:

Η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιονδήποτε τρόπο στον
τόπο του έργου (και σε οποιαδήποτε στάθμη) όλων των υλικών ξύλινων και
ανοξείδωτων στοιχείων και κονιαμάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού
που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής.



Σελίδα 43Τιμολόγιο Μελέτης

Η επεξεργασία, συναρμολόγηση, συγκόλληση, τοποθέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτημάτων,
κοχλιών, στηρίξεων και λοιπών απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η δημιουργία οπών στα σιδηρά και ξύλινα μέρη .
Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η κατασκευή του ξύλινου στελέχους.  Οι
βαφές και προστασίες των ξύλινων μερών.
Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάμιξης για την παραγωγή κονιαμάτων στο
εργοτάξιο, η αρμολόγηση, και κάθε άλλη εργασία όπως περιγράφεται στο παρόν και
στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια και κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.

Η φθορά των υλικών.
Η προμήθεια και μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού και των μικροϋλικών που
απαιτούνται για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.
Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων
στοιχείων.
Ο επιμελημένος καθαρισμός της τελειωμένης επιφάνειας.
Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη
αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και
στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
654,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-24
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\80Ι

:
: Τοπόσημο-ιδιοκατασκευή.

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Πρόκειται για μία στήλη από οξειδωμένο χαλκό, τετραγωνικής διατομής 40χ40 εκ. και
ύψους 4 μ. Η στήλη τοποθετείται στο κέντρο βάσης, επίσης από οξειδωμένο χαλκό και
διαστάσεων 120χ120χ40 εκ. Ανά δύο οι πλευρές της στήλης είναι όμοιες και ανά
διαστήματα ο χαλκός διατρυπαται και τοποθετούνται στις οπές επιφάνειες από
αμμοβολημένο γυαλί και εσωτερικός φωτισμός.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
7.423,25

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-25
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Α

:
: Όργανο έκτασης ποδιών

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο έκτασης ποδιών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
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ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έκτασης Ποδιών : Προσφέρει άσκηση που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
και την εκγύμναση των κάτω άκρων
Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα και πατώντας στα πετάλια
τεντώνει τα πόδια. Επανέρχεται αργά και επαναλαμβάνει την άσκηση.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1.400,15

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-26
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Β

:
: Όργανο STEEPER

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο βάδισης (Steeper)

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Stepper : Προσφέρει αερόβια γυμναστική για ευεξία και αρμονία . Βελτιώνει
τη λειτουργία της καρδιάς, των πνευμόνων και των αιμοφόρων αγγείων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται πάνω στα πετάλια κρατώντας σφιχτά με
τα δύο χέρια τις χειρολαβές. Η άσκηση επιτυγχάνεται συγχρονίζοντας όλα τα άκρα σε
ταυτόχρονη κίνηση βαδίσματος.

Τιμή ανά τεμάχιο :
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ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
1.473,84

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-27
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Γ

:
: Οργανο πιέσεων ώμων

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο πιέσεων ώμων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έλξεων - Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των
μυών του ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των
αγκώνων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώμων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη
προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω
αργά και με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το
βάρος. Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
1.621,22

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-28
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Δ

:
: Οργανo έλξεων ώμων

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο έλξεων ώμων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
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διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έλξεων - Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των
μυών του ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των
αγκώνων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώμων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη
προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω
αργά και με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το
βάρος. Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
1.621,22

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-29
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Ε

:
: Οργανο ποδήλατου

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο ποδήλατου

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
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Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Ποδηλάτου : Άσκηση που βελτιώνει της καρδιοαναπνευστική λειτουργία και
ενδυναμώνει τους μυς των ποδιών.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και
τοποθετώντας τα πόδια στα πετάλια τεντώνει κυκλικά..

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
1.179,07

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-30
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Ζ

:
: Οργανo ελλειπτικής κίνησης ποδιών

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Ελλειπτικής Κίνησης Ποδιών: Αερόβια άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, βελτιώνοντας ιδιαίτερα την κυκλοφορία του
αίματος και του πεπτικού συστήματος προσφέροντας άσκηση για την σπονδυλική στήλη
και το ισχίο.

Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται όρθιος στο πετάλι κρατώντας σφιχτά
τις λαβές με τα δύο χέρια. Κινεί τα πόδια από τη μία πλευρά στην άλλη όπως ένα
εκκρεμές.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
1.473,84

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Β-31
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Η

:
: Οργανo παράλληλες μπάρες

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο παράλληλες μπάρες

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο παράλληλες μπάρες : Άσκηση που βοηθάει στην αύξηση της δύναμης και της
ευκινησίας των άνω άκρων και των μυών του ώμου του στήθους της κοιλίας και της
μέσης .
Οδηγίες Χρήσης του οργάνου : Ο χρήστης κρατάει τις λαβές και στηρίζει το σώμα με
τα χέρια. Τεντώνει τα χέρια προς τα κάτω και και λυγίζει τους αγκώνες με δύναμη .
Λικνίζει το σώμα απαλά χρησιμοποιώντας την άρθρωση του ώμου σαν άξονα.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
1.179,07

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-32
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Θ

:
: Οργανo πάγκου εκγύμνασης κοιλιακών

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο πάγκου εκγύμνασης κοιλιακών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
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- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο πάγκου κοιλιακών : Άσκηση που βοηθά στην αύξηση και ευλιγισία των μυών της
μέσης και της κοιλιάς
Οδηγίες χρήσης οργάνου : Ο χρήστης ξαπλώνει με την πλάτη στο όργανο , κουμπώνει
τα πόδια σταθερά στη ράγα , σταυρώνει τα χέρια πίσω από το κεφάλι και
χρησιμοποιεί την δύναμη των κοιλιακών για να ανασηκώσει το σώμα.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
1.252,76

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-33
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Ι

:
: Οργανo εκτάσεων

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο εκτάσεων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Εκτάσεων: Άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής
λειτουργίας, αναπτύσσοντας τη δύναμη των μυών των άνω και κάτω άκρων, της μέσης,
της κοιλιάς και της πλάτης.
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Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και
τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια. Η άσκηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τα πόδια προς
τα κάτω και τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις λαβές, επαναλαμβάνοντας την
άσκηση.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
1.326,46

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Β-34
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν100Κ

:
: Οργανo βάδισης αέρος

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7397  100%
Όργανο βάδισης αέρος.

Τιμή ανά τεμάχιο :

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
1.466,47

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Η/Μ

Α.Τ. Γ-01
Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.3

:
: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%
Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
  8104.   3 Διαμέτρου  1       ins

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
16,75

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-02
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν2273

:
: Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση γενικά αστικού υπάρχοντος

εξοπλισμού επί  οποιουδήποτε τροχοφόρου μέσου .
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση γενικά αστικού υπάρχοντος εξοπλισμού, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου και απόθεση αυτών σε σημείο υπόδειξη
της υπηρεσίας. Η αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση θα γίνει με την δέουσα προσοχή για
την εξαγωγή ακέραιων στοιχείων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%.
Επισημαίνεται ότι η τιμή ανεξάρτητα από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες (μακριά
ή κοντά ή χαμηλά σε σχέση με την υπάρχουσα οδό κλπ) και ότι ο Ανάδοχος θα λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρούμενου
οχετού.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΧΙΛΙΑ
1.000,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-03
Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.3

:
: Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος διατομής 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%
Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  1   Μονόκλωνος
 8757. 1.  3  Διατομής:  6   mm2

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
2,18

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-04
Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.2

:
: Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%
Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  2   Πολύκλωνος
 8757. 2.  2  Διατομής:  16  mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
3,73

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-05
Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.3

:
: Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%
Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  2   Πολύκλωνος
 8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
4,82

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-06
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8837

:
: Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωμένο ηλεκτρολυτικά με xαλύβδινη ψυxή

διαμέτρου 17mm και μήκους 3.00 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωμένο ηλεκτρολυτικά με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 17mm
και μήκους 3.00 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ
80,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-07
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\5.07

:
: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως

λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6069  100%

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).

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-08
Άρθρο ΑΤΗΕ 9336.1.1

:
: Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 46  100%
Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
 9336. 1   τριπολικό
 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
4,28

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-09
Άρθρο ΗΛΜ 46

:
: Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 46  100%
Καλώδιον  τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο μετά των
απαιτουμένων  διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως
(κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,47

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-10
Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.6.2

:
: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό

διατομής 5 Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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)
  8773.  6   Πενταπολικό
             0
  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
4,58

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-11
Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.5.4

:
: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό

διατομής 4 Χ 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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)
  8773.  5   Τετραπολικό
             0
  8773. 5.  4  Διατομής  4 Χ 6           mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
6,36

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-12
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8773

:
: Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό -

Διατομής 5 Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
10,78

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-13
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9341

:
: Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από γαλβανισμένη

λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως
διαστάσεων 500 x 500 x 5mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα
άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει
ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
188,71

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-14
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν7001

:
: Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων

40x40. Βάθους 70 εκ.
Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548  70%

ΥΔΡ 6751  30%
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα
από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5
εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.
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Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει
με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου
θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να
συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ.
για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από
ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή
αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η
δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
122,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-15
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν7002

:
: Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων

60x60
Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548  70%

ΥΔΡ 6751  30%
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα
από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5
εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.
Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει
με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου
θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να
συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ.
για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από
ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή
αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η
δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
170,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-16
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν806Α

:
: Φρεάτιο υδρομετρητών βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Φρεάτιο υδρομετρητών , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με
σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση
με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
111,73

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-17
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν806Β

:
: Ανύψωση ή καταβιβασμός Φρεατίου υδρομετρητών .

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Ανύψωση ή καταβιβασμός Φρεατίου υδρομετρητών , δηλ.  τροποποίηση  του υφιστάμενου
φρεατίου ώστε να φθάσει στην νέα στάθμη του πεζοδρομίου ή του δρόμου. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την ολοκλήρωση της
ανωτέρω εργασίας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
65,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-18
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν930Α

:
: Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70cm

γιά την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες .
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή
μέχρι 40cm και σε βάθος μέχρι 0,70 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε
ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή
υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και
του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση
των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών
γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας
των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως
της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-19
Άρθρο ΑΤΗΕ 9301.1

:
: Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού

ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή
σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την
χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται
από την αστυνομία
(1 m3)
 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
38,28

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-20
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν931Α

:
: Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 0,70Χ0,70 m βάθους 0,70 m.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα
γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη
οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 γιά την διέλευση του
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί
κλωβός αγκυρώσεως αποτελούμενος από γωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο
σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού.Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που
θα αποτελείται από 12 ράβδους των Φ 16, μία ράβδος γιά κάθε ακμή της βάσεως,
κεκαμμένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της βάσεως. Στην
τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
351,53

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-21
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν873Α

:
: Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ. Διαμέτρου Φ 63mm /

6atm
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.

Τιμή για ένα μέτρο (μ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
7,10

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-22
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν934Α

:
: Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 6 - 16mm2.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 45  100%
Συγκόλληση αγωγού γειώσεως , δηλαδη εργασία και μικρουλικά (αλοιφή, κασσίτερος
κλπ.) για την εκτέλεση μιας συγκολλήσεως.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
7,54

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-23
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12

:
: Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης DN

63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 5  100%

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.



Σελίδα 57Τιμολόγιο Μελέτης

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-24
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.10.80.03

:
: Πίλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 52  100%
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά,
μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου
με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα
στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού
καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές
ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος
τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του
κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις
και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των
αναχωρήσεων, ως εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
3.250,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-25
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.10.05

:
: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6711.3  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,30

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-26
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\9.41.02

:
: Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού
Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1,
ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6711.7  100%

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη
πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο
(PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης,
κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25
m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο
ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN
13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του
καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.
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Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος
και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την
μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται),
τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες,
σύμφωνα με την μελέτη).
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με
μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής
βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
σχετικά υποάρθρα του παρόντος.
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας
ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124

 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής
διαμέτρου D 400 mm.

 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
95,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. Γ-27
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.01

:
: Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6744  100%
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως
διατομής αγωγού δικτύου).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΚΑΤΟ
100,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-28
Άρθρο ΑΤΗΕ ΝΦ100

:
: Φωτιστικό σώμα σε ιστό 10μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Το φωτιστικό αποτελείται από έναν ιστό που διακλαδίζεται σε δύο τμήματα και δύο
φωτιστικά σώματα. Το ένα τμήμα του ιστού έχει ύψος 10,25 μ. και το άλλο 4,25 μ.
Το φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο σε χρώμα σκούρο γκρι
και γυαλί και πολυκαρβονικό κάλυμμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
1.856,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-29
Άρθρο ΑΤΗΕ ΝΦ101

:
: Φωτιστικό σώμα σε ιστό 7μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Φωτιστικό σώμα σε ιστό 7μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Γενικά:
Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξωτερικού χώρου, για τοποθέτηση σε βραχίονα, άμεσου
φωτισμού, με μονάδα LED λευκού φωτός (4000K).

Υλικά - Κατασκευή:
Το φωτιστικό θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
" Το σώμα που θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο,
βαμμένο σε σκούρο γκρι χρώμα.
" Το κάτω τμήμα του φωτιστικού που θα είναι από επίπεδο γυαλί.
" Την μονάδα των LED, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί, χωρίς την χρήση
εργαλείων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φωτεινή κατανομή: Συμμετρική, κατάλληλη για δρόμο.
Βαθμός φωτεινής απόδοσης(L.O.R): >0.85
Διαστάσεις φωτιστικού σώματος: Ύψος: 24 cm
Πλάτος: 34 cm
Μήκος: 70cm
Κατηγορία στεγανότητας: IP65
Κατηγορία αντοχής σε κρούση: ΙΚ07
Αντοχή καύσης καλωδίων: 850/5 (850°C για 5sec)
Τάση τροφοδοσίας : 210-240V/ 50Hz.
Συνολική ισχύς: Ρ < 75 W
Επιφάνεια ανεμοπίεσης max SCx: 0,140m²
Πιστοποίηση σύμφωνα με: CE, ΕΝEC
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Διάμετρος οπής στήριξης: ? 60 mm
Μονάδα LED
Φ = 7081 Lm
T = 4000 K
CRI > 76
Χρόνος ζωής: (L80F10): 70.000hr
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
1.720,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-30
Άρθρο ΑΤΗΕ ΝΦ102

:
: Φωτιστικό σώμα σε ιστό 4,5μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Φωτιστικό σώμα σε ιστό 4,50μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει σταθερή απόδοση στο φώς. Εχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα . Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να ανταπεξέλθει στην απόσταση και
το σκοτάδι. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι, είναι σχήματος οβαλ. Το ύψος του
φωτιστικού χωρίς τον ιστό 0,387εκ, Φ 0,640 εκ και Φ και το ύψος του φωτιστικού
που τοποθετείται η λάμπα είναι 150 εκ .

Γενικές πληροφορίες :
IP65 -προστατεύεται από την διείσδυση σκόνης
Χρώμα GR
Ρυθμιζόμενο Φωτοκύτταρο
Πυρακτωμένο σύρμα σε Θερμοκρασία 850 ° C, διάρκεια 5 s]
Διάρκεια ζωής έως 80%
Lum. Ροή - 100000 ώρες
Συνολική φωτεινή ροή - 2881 Lm
Φωτεινή αποτελεσματικότητα 73,9 Lm / W
Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας - 220 έως 240 V

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ
1.342,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-31
Άρθρο ΑΤΗΕ ΝΦ103

:
: Φωτιστικό σώμα σε ιστό 3,50 μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Φωτιστικό σώμα σε ιστό 3,50μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει σταθερή απόδοση στο φώς. Έχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα . Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να ανταπεξέλθει στην απόσταση και
το σκοτάδι. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι, είναι σχήματος οβαλ. Ο αριθμός των
λαμπτήρων είναι ένα τεμάχιο. Το ύψος του φωτιστικού χωρίς τον ιστό 0,670 εκ, Φ
0,640 εκ και Φ ιστού 190 εκ.

Γενικές πληροφορίες :
Αριθμός των λαμπτήρων - ένα τεμάχιο
Λάμπα - LED-HP
Λάμπα κωδικό χρώματος- WW Θερμό λευκό
Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας - 220 έως 240 V
Καθαρό βάρος ανά τεμάχιο - 10,000 k
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.
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ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1.500,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. Γ-32
Άρθρο ΑΤΗΕ ΝΦ104

:
: Χαμηλό φωτιστικό σώμα σε ιστό 1,20 μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 101  100%
Χαμηλό φωτιστικό σώμα ύψους 1,20μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει ανακλαστήρα διπλής κατεύθυνσης και σταθερή απόδοση φωτός.
Παρέχει φιλικό προς το περιβάλλον φωτισμό. Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να
ανταπεξέλθει στην απόσταση και το σκοτάδι.'Εχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι και είναι ρυθμιζόμενο. Ο αριθμός των
λαμπτήρων είναι ένα τεμάχιο. Έχει σχήμα κυλινδρικό και οι διαστάσεις του είναι,
το συνολικό ύψος 1,230μ, Φ 0,285 εκ και το ύψος της λάμπας 0,356 εκ.
Γενικές πληροφορίες
- Driver περιλαμβάνονται
- κατηγορία ασφαλείας,  I
- Κωδικός IP,  IP65 [διείσδυση σκόνης-προστατεύεται,
- Κορυφαία ανακλαστήρα
- Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας, 220-240 V
- συχνότητα γραμμής, 50-60 Hz
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
384,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΗ
ΦΥΤΕΥΣΗ

Α.Τ. ΔΑ-01
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ01

:
: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή

εγκατάσταση χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 1140  100%

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της
επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του
ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ
105,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-02
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Α06

:
: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την

προμήθεια του υλικού
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 1620  100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής
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γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και
τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,60

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-03
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ07

:
: Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 1710  100%
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
8,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-04
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ08

:
: Προμήθεια φυτικής γης

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 1620  100%
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),
εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για
την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΞΙ
6,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-05
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ10

:
: Προμήθεια τύρφης

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5340  100%
Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης,
τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το
προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου
αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΑ-06
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ02

:
: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 1620  100%
Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

ΠΕΝΤΕ
5,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-07
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ01.9

:
: Δένδρα, κατηγορίας Δ9

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 9  Δένδρα κατηγορίας  Δ9
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
220,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-08
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ02.3

:
: Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-09
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ02.4

:
: Θάμνοι, κατηγορίας Θ4

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
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ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-10
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε01.1

:
: Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ

0,30 Χ 0,30 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5130  100%

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,60

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-11
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε04.3

:
: Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ

1,00 Χ 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5110  100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-12
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.6

:
: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΡΙΑ
3,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΑ-13
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.8

:
: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΞΙ
6,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-14
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε10.1

:
: Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5210  100%
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων
μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του και μια άρδευση του με
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΑ-15
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2

:
: Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου

πάνω από 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5240  100%

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.

 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Α.Τ. ΔΒ-01
Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.2

:
: Λίπανση φυτών με λιπαντήρες

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5730  100%
Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του
διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του
για την λίπανση κάθε φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
0,09

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΒ-02
Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1

:
: Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5354  100%
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
17,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΒ-03
Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4

:
: Κλάδεμα θάμνων,  ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και

δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών
Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5351  100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,65

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΒ-04
Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1

:
: Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5362  100%
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών
ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα
χρησιμοποιηθούν.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ05. 1
Φυτοπροστασία  θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΒ-05
Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1

:
: Βοτάνισμα με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5551  100%
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί,  απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες
Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ
180,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΑΡΔΕΥΣΗ

Α.Τ. ΔΓ-01
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8066

:
: Φρεάτιο ποτίσματος ή τοποθέτησης υδρομετρητή. Διαστάσεων 30 x 30 cm

και βάθος ως 0,40 m
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 10  100%

Προκατασκευασμένο φρεάτιο άρδευσης διαστάσεων 30 x 30 cm  και βάθος ως 40 cm ,
δηλαδή α) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, β) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  Β160,
γ) Εργασία πλήρους εγκατάστασης του φρεατίου προς λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
68,71

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-02
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.2

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,35

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΓ-03
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,45

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-04
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.4

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,65

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-05
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.2.3

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
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.

 Η01.2. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-06
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.2.4

:
: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
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
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συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,35

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-07
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.3.2

:
: Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC,
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης
κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς
και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.3. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 6 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,15

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-08
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.4

:
: Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 4  100%
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισμών B500C, διατομής Φ6,
μήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, με την εργασία κοπής, διαμόρφωσης σε αγκύριο,
έμπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ αυτού των σωλήνων, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,25

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-09
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η04.12.6

:
: Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 5  100%
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα
προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -
εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 6  Τύπος συλλέκτη  Φ 2 in, 3 εξόδ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
19,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΓ-10
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η04.12.8

:
: Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 5 εξόδ.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 5  100%
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα
προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -
εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 8  Τύπος συλλέκτη  Φ 2 in, 5 εξόδ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-11
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.1.3

:
: Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής

διαμέτρου Φ  1 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%

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.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
9,80

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-12
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.11.4

:
: Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1

1/4 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, 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.

 Η05.11. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/4 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
9,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-13
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.11.6

:
: Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 2

in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, 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.

 Η05.11. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-14
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.12.6

:
: Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης 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.

 Η05.12. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
140,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-15
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.3.6

:
: Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ

2 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα 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.

 Η05.3. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
15,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-16
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.4.2

:
: Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1

1/2 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 11  100%

Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα
ηλεκτρικής εξόδου. 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.

 Η05.4. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
150,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-17
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η07.2.6

:
: Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm,

ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2 και
παροχής τουλάχιστον μέχρι 25,00 m3/h
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον
ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 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.



Σελίδα 73Τιμολόγιο Μελέτης

Η07.2. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in κοντό
           Ενεργής επιφάνειας    880 cm2
           Παροχής τουλάχιστον μέχρι  25,00 m3/h
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
140,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-18
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

:
: Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 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)

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
0,22

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-19
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.3

:
: Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας
2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής,
ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).

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. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται
τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

 Η08.3.1. 3  Με σώμα ανύψωσης  15 cm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
13,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-20
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

:
: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
32,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΓ-21
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2

:
: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 2   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
75,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-22
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.3

:
: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 in
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 3   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΚΑΤΟ
100,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-23
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

:
: Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
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).

 Η09.2.13. 2  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ
12,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΓ-24
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α

:
: Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,   από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x

30 x 20 (cm)
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου     ,
για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους
τουλάχιστον    3 mm , με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης
εξαρτημάτων  (προγραμματιστών, μετασχηματιστών κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος
της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
55,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-25
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5

:
: Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 47  100%
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.

 Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
1,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-26
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1

:
: Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β

4-6
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 52  100%

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον
ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον
εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά
στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με
ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου,
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενες Η/Β   4-6
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ
200,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. ΔΓ-27
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ν900

:
: Τσιμεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm ηλεκτροβανών.

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 8  100%
Προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm για τοποθέτηση ηλεκτροβανών
(Η/Β) με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία..
Περιλαμβάνει:
-προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα 80Χ80Χ50 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα κλάσης
Β125

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο .

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
187,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-28
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ν901

:
: Φρεάτιο ελέγχου 40x40cm με εξαεριστικό.

Κωδικός αναθεώρησης:ΠΡΣ 5220  100%
Προκατασκευασμένο φρεάτιο 40x40cm με βαλβίδα εξαερισμού εντός αυτού.
Περιλαμβάνει:
-προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα 40x40cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα κλάσης
Β125
-βαλβίδα εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστική αποτελούμενη από σώμα με σπείρωμα
½ " NPT, μέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ με μέγιστη
δυνατοτητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο .

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ
41,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. ΔΓ-29
Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ν902

:
: Βαλβίδα καθαρισμού 1/2'' σε φρεάτιο 30χ30cm

Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 12  100%
Βαλβίδα καθαρισμού μισής ίντσας 1/2'' σε φρεάτιο 30χ30cm
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Τιμή ανά τεμάχιο .

ΠΕΝΤΕ
5,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

       ΜΑΡΟΥΣΙ ___ / ___ / 2014

Μ.Ε.Δ          Μ.Ε.Δ.
ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

     Χ. ΖΑΒΟΛΕΑ    Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
   ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 



Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τιμαριθμική 2012Γ
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T.
Άρθρο :

: Α-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7,90ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-02
ΝΑΟΔΟ Β\Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση,
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές
θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από
την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής
στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι
εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία
μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

28,40ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 24,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     20 x 0,21 =    4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 28,40
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A.T.
Άρθρο :

: Α-03
ΝΑΟΔΟ Β\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α  100%

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά,
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
02-02-01-00.

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

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

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

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

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

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

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

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

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
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εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του
όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

5,45ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 0,650 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 5,45

A.T.
Άρθρο :

: Α-04
ΝΑΟΔΟ Β\Ε16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108  100%

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη
ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων,
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά

- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται

- ο έλεγχος λειτουργίας

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ

40,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-05
ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή
αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με
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κίτρινο πλαίσιο

- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

- η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών.

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ

90,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-06
ΝΑΥΔΡ Β\1.02 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από

σκληρό πλαστικό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας
τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ
λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου
βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά
μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
των φορητών πλαστικών στηθαίων
- ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο
- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί
φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

5,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-07
ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,90ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-08
ΝΑΟΔΟ Β\Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530  100%

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95%
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές
αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών
μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση
τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,95ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-09
ΝΑΟΔΟ Β\Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212  100%

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα
από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά
της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,
περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας,
πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός
του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή
των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.
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- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6,30ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 1,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 6,30

A.T.
Άρθρο :

: Α-10
ΝΑΟΔΟ Β\Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113  100%

Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής,
μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m,
σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις
προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

- η μόρφωση των πρανών της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

13,25ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-11
ΝΑΥΔΡ Β\4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808  100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

8,00ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 3,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 8,00

A.T.
Άρθρο :

: Α-12
ΝΑΥΔΡ Β\1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των

πεζών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί
τόπου κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και
πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
θέσεις των ορυγμάτων
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας
ενός τετραγωνικού μέτρου.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

20,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-13
ΝΑΟΔΟ Β\Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα

Ο.Κ.Ω.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087  100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους,
αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά
τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,

- η φθορά της ξυλείας,

- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την
οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ.
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν
εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
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Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-14
ΝΑΟΙΚ Α\20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100%

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε
οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-15
ΝΑΟΔΟ Β\Α25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1620  100%

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης
πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00
"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των
εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση
και σταλία αυτοκινήτων)

- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή
της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής
της πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών
γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

2,10ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-16
ΝΑΟΙΚ Ν710Α Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού - κιγκλίδωματα, στύλοι, και λοιπά

μετά προσοχής  και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Το άρθρο αφορά στις καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπου
περιλαμβάνονται οι εργασίες
"Αποξηλώσεις υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων, διαφόρων στύλων σημάνσεων νομίμως και
παρανόμων τοποθετημένων κλπ στοιχείων που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου και
δεν περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι καθαιρέσεις/αποξηλώσεις θα γίνουν με μηχανικά μέσα και ανάλογα με την
περίπτωση, όπου δεν είναι εφικτό θα γίνουν με τα χέρια για την  αποφυγή ζημιάς σε
παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις, καθώς και η μέριμνα για την αποκομιδή
των προϊόντων καθαιρέσεων.



Σελίδα 9Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 1.1.3.2, πριν την έναρξη των καθαιρέσεων θα
πραγματοποιείται αφαιρεθούν τυχόν διάφορα προσαρτήματα, όπου απαιτείται, και οι
εργασίες θα γίνουν με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε
χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε
χώρους μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη
 (α)Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών καθαίρεσης με κτίσματα και λοιπές
εγκαταστάσεις που πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και
δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
 (β)Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις
εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.
(γ)ειδικά όπου αφαιρεθούν κιγκλιδώματα θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα
προστασίας με τοποθέτηση προσωρινών στοιχείων προστασίας.

Η τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:
Την καθαίρεση και αποξήλωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, κιγκλιδωμάτων κλπ
Την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά
και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με
τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών.
Τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος
και διατηρητέου αγωγού.
(α)Οι εργασίες καθαιρέσεων/αποξηλώσεων υπολογίζονται σε κατ' αποκοπή τίμημα
καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωμένων.
(β)Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή
(ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία,
θα πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι)
τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Περιλαμβανόμενες Δαπάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100
"Γενικοί Όροι".

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή  :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

1.500,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-17
ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.1 Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με

μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε
γέφυρες σήμανσης, με μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) με
Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση CE, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλα-στικότητας)
και φέρει αναγραφές και σύμβολα, επίσης από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη
έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του
κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης με χρήση
καλαθοφόρου οχήματος
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- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση
αυτού (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πινακίδας τοποθετημένης σε γέφυρα σήμανσης.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

158,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-18
ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,65 m

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

49,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-19
ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653  100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm
(σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm),
μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης
για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο
της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης
ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής
(περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και
διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

28,40ΕΥΡΩ



Σελίδα 11Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

A.T.
Άρθρο :

: Α-20
ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653  100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm
(σπειρώματος: thread size R = 3", dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm),
μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με
ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με
προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 -
0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και
διαμέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

45,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-21
ΝΑΟΙΚ Ν710Β Δημιουργία προσωρινών προσβάσεων στις ιδιοκτησίες κατά την διάρκεια

κατασκευής του έργου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Για την δημιουργία προσωρινών προσβάσεων στις ιδιοκτησίες και τα καταστήματα ώστε
αυτή πάντα να υφίσταται για κάθε ιδιοκτησία, κατά την διάρκεια κατασκευής του
έργου με την τοποθέτηση γεφυρών από μεταλλικά στοιχεία με κιγκλιδώματα για την
ασφάλεια των πεζών.

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο  :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

25,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-22
ΝΑΟΙΚ Ν710Γ Προσωρινή σήμανση για την δημιουργία εναλλακτικών διαδρόμων κατά την

διάρκεια κατασκευής του έργου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Για την πραγματοποίηση (κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου) της σήμανσης όλων
των προσωρινών εναλλακτικών διαδρομών και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας , όλων των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε περιοχές τακτικές πρόσβασης
πεζών , την οριοθέτηση , όπου απαιτείται ,  με πρότυπα πλαστικά στηθαία N.J ,
ταινίες σήμανσης κ.λ.π.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

3.000,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Α-23
ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788  100%

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα
με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

18,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-24
ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς
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- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

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

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ

86,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-25
ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
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γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών
βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

79,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-26
ΝΑΟΔΟ Β\Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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

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

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,05ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-27
ΝΑΟΔΟ Β\Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α  100%

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές
στρώσεις, υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα
μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση
καταλλήλων βραχωδών υλικών.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)

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

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

11,80ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 11,80

A.T.
Άρθρο :

: Α-28
ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132  100%

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,05ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-29
ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132  100%

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,70ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-30
ΝΑΟΔΟ Β\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921  100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,80ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-31
ΝΑΟΔΟ Β\Γ07.2 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με την μέθοδο της ψυχρής επί τόπου

ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών,
ανακυκλωμένου συμπυκνωμένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β  100%

Ανακατασκευή βάσης οδοστρωμάτων με αξιοποίηση των υλικών των υφισταμένων στρώσεων
(Κ.Θ.Α, ασύνδετες βάσεις/υποβάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτικοί τάπητες) με εφαρμογή
της μεθόδου της ψυχρής επιτόπου ανακύκλωσης με προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και
άλλων σταθεροποιητών (CIR: cold in-situ recycling), σύμφωνα με την ειδική μελέτη
που θα εκπονηθεί προς τούτο και την ΕΤΕΠ 05-03-16-00 "Ανακατασκευή στρώσεων
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι εργαστηριακές δοκιμές για την συλλογή στοιχείων για την μελέτη σύνθεσης και
τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος

- η εκπόνηση μελέτης διαστασιολόγησης του οδοστρώματος

- η εκπόνηση μελέτης σύνθεσης του υλικού της ανακυκλωμένης στρώσης ανά περιοχή
εφαρμογής

- η παροχή υπηρεσιών Ειδικευμένου Οίκου (Ε.Ο.) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην
εφαρμογή της μεθόδου,

- η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών,

- η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του ειδικού συρμού ανακύκλωσης και του
λοιπού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών με εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων αδρανών υλικών,
κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μελέτη συνθέσεως

- η συμπύκνωση του μείγματος που διαστρώνεται από τον συρμό ανακύκλωσης στον
προβλεπόμενο βαθμό

- οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών με εφαρμογή της
προβλεπόμενης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Δεν περιλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- η τυχόν απαιτούμενη απόξεση υφισταμένων ασφαλτικών στρώσεων πριν από την έναρξη
των εργασιών με την μέθοδο CIR

- η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου προς αφροποίηση

- η αξία του ενσωματουμένου τσιμέντου (εάν προβλέπεται στην μελέτη συνθέσεως)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασμένης βάσης οδοστρώματος με την μέθοδο
CIR, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:
 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m με τη
μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

13,20ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-32
ΝΑΟΔΟ Β\Γ03 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  100%

Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από
θραυστά υλικά λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200
ίσο προς 3-10%, ή με την κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την μελέτη,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά".

Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης
οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε
περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο
λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
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- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

14,80ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 14,80

A.T.
Άρθρο :

: Α-33
ΝΑΟΔΟ Β\Γ04 Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β  100%

Kατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε βραχώδη ορύγματα, ελαχίστου συμπυκνωμένου
πάχους 0,08 m, με αδρανή θραυστά σταθεροποιουμένου τύπου, ανεξάρτητα από τη μορφή
και έκταση της επιφάνειας διάστρωσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ισοπεδωτικής στρώσης ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους
0,08 m.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

1,22ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 0,800 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές), απόσταση L (>=5km)
      (0,18 + 0,03 = 0,21€/m3.km)
      (0,21€/m3.km)      20 x 0,21 / 10 =    0,42
Συνολικό κόστος άρθρου 1,22

A.T.
Άρθρο :

: Α-34
ΝΑΟΔΟ Β\Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110  100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
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- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

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

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

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

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

1,10ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-35
ΝΑΟΔΟ Β\Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120  100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

0,42ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-36
ΝΑΟΔΟ Β\Δ06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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



Σελίδα 22Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε
βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια
προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

89,66ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 80,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές), απόσταση L (>=5km)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
(0,21€/ton.km)     20 x 0,21 x 2,30  =    9,66
Συνολικό κόστος άρθρου 89,66

A.T.
Άρθρο :

: Α-37
ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.2 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m.
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

7,81ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 7,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές), απόσταση L (>=5km)
      (0,18 + 0,03 = 0,21€/m3.km)
      (0,21€/m3.km)      20 x 0,21 / 20  =    0,21
Συνολικό κόστος άρθρου 7,81

A.T.
Άρθρο :

: Α-38
ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

6,71ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 6,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές), απόσταση L (>=5km)
      (0,18 + 0,03 = 0,21€/m3.km)
      (0,21€/m3.km)      20 x 0,21 / 20  =    0,21
Συνολικό κόστος άρθρου 6,71

A.T.
Άρθρο :

: Α-39
ΝΑΟΔΟ Β\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
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καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,90ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-40
ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β  100%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15,30ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 15,30

A.T.
Άρθρο :

: Α-41
ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  100%

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος"
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω
βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

11,80ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 11,80

A.T.
Άρθρο :

: Α-42
ΝΑΠΡΣ Η01.1.9 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 90 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

4,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-43
ΝΑΟΔΟ Β\Β59 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών
με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm
(σπείρωμα, thread size = 4", dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης
καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,

- η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς

- η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

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.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

25,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-44
ΝΑΟΔΟ Ν100Α Επίστρωση με πατημένο χώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με χώμα. Γίνεται διάστρωση του υλικού,  διαβροχή του μίγματος και εκ
νέου διάστρωση, τελική διαβροχή και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα. Το άρθρο
περιλαμβάνει την προμήθεια του υλικού και την εργασία  διάστρωσης, διαβροχής και
συμπύκνωσης
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Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

30,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-45
ΝΑΟΔΟ Ν100Β Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης

ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης
ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, με υλικό συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
εξειδικευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιότητές του, καθώς
και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε κτιριακά έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και
η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου,
ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

28,80ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Α-46
ΝΑΟΔΟ Ν100Γ Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ενδεικτικού τύπου abolin

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Πρόκειται για χυτό βοτσαλωτό δάπεδο μικρής κοκκομετρίας, πάχους 5 εκ. Η τελική
επιφάνεια επιτυγχάνεται µε σάρωση µε κατάλληλη σκούπα. Στη στεγνή τελική
επιφάνεια ψεκάζεται υγρή σιλικόνη εµποτισµού.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου βοτσαλωτού δαπέδου :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

20,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-01
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

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 την
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ

106,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Β-02
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με

χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

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

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

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

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

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

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

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ

90,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-03
ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

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.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15,70ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-04
ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

22,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-05
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

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
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στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

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

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,07ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Β-06
ΝΑΟΙΚ Α\71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

13,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-07
ΝΑΟΙΚ Α\77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725  100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

3,90ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-08
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις,

πάχους 3,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

18,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-09
ΝΑΟΙΚ Α\79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή

εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με
τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες,
διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε
συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
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Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται
με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και
απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
    Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0, 60      |     >= 0,65         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0, 50      |     >= 0,60         |      >=0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 3           |                   |                     |
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0, 65      |     >=0,80          |      >=0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα
Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση
τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές,
σταμπωτές κλπ.) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών
ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές
της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

22,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-10
ΝΑΟΙΚ Α\79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων

κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους
κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε
οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και
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όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής
κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα
Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση
τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

39,40ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-11
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικου τύπου safepol multicolor polat.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Ελαστικό, χυτό δάπεδο αποτελούμενο στο κάτω μέρος από μίγμα πολυουρεθάνης PU
BINDER 1118 και ανακυκλωμένο καουτσούκ σε κόκκους 858 (safepol) και στο πάνω
μέρος από μίγμα πολυουρεθάνης PU BINDER 1118 και έγχρωμους κόκκους epdm 856
(safepol multicolor). Δημιουργεί ελαστικό, έγχρωμο δάπεδο υψηλών αντοχών και
αισθητικής σε ποικιλία αποχρώσεων πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκα πρότυπα
(en1177). Εφαρμόζεται πάνω σε πατημένο, στεγνό και καθαρό 3 Α ( γαρμπίλι),
τσιμεντοεπιφάνειες, σε πάχος από 3 έως 8cm, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Είναι
πιστοποιημένο σε Γαλλικό ινστιτούτο μετρήσεων.
Συσκευασία : safepol : 47kg (σετ 2 σακιά και ένα δοχείο), safepol multicolor :
64kg

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

91,29ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Β-12
ΝΑΟΙΚ Ν\74 Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Πρόκειται για δάπεδο που βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως
συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο συνδυασμός αυτός μετά την ανάμειξη με νερό
και την πήξη δημιουργεί ένα ισχυρο και ανθεκτικό μίγμα. Η Βάση αποτελείται από
σκύρα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου. Γίνεται διάστρωση
του υλικού και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα. Το άρθρο περιλαμβάνει την
προμήθεια του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

70,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-13
ΝΑΟΙΚ Α\73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους

5 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

22,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-14
ΝΑΟΙΚ Ν\75Α Τραπεζοπάγκος από ξύλο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Ο τραπεζοπάγκος έχει συνολικές διαστάσεις 145χ177χ72 εκ. (Μ-Π-Υ). Αποτελέιται από
ένα τραπέζι διαστάσεων 75Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) και 2 πάγκος εκατέρωθεν διαστάσεων
30Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) ο καθένας.  Είναι κατασκευασμένος από ξυλεία jatoba.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

1.200,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-15
ΝΑΟΙΚ Ν\75Β Πάγκος με πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Ο πάγκος με πλάτη στηρίζεται σε δύο λαμαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισμα
διαμορφώνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 2,08μ.x 0,50μ και ύψους 13 εκ
από σανίδες εξωτικής ξυλείας με ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες
τρεις σανίδες  εξωτικής ξυλείας, η καθεμία από τις οποίες έχει διαστάσεις
138x38mm. Η πλάτη αποτελείται από δύο σανίδες που στηρίζονται στο κάθισμα με δύο
μεταλλικές λάμες. Το κάθισμα του έχει ύψος 42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37
εκ. Συνολικό ύψος πάγκου 79 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ

1.387,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-16
ΝΑΟΙΚ Ν\75Γ Πάγκος με διπλή πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Ο πάγκος με διπλή πλάτη στηρίζεται σε τρεις λαμαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισμα
διαμορφώνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 3,08μ.x 0,50μ και ύψους 13 εκ
από σανίδες εξωτικής ξυλείας με ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες
τρεις σανίδες  εξωτικής ξυλείας. Το καθένα από τα δύο στοιχεία "πλάτης"
αποτελείται από δύο σανίδες που στηρίζονται στο κάθισμα με δύο μεταλλικές λάμες.
Το κάθισμα του έχει ύψος 42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37 εκ. Συνολικό ύψος
πάγκου 79 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ

1.600,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-17
ΝΑΟΙΚ Ν\75Δ Κάδος απορριμάτων μεγάλος.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Κάδος απορριμάτων 1200lt  με συρόμενο καπάκι και  τέσσερεις τροχους, INOX με
μπορντω καπάκι, με προδιαγραφές αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί είναι βαρέως τύπου με φρένο στους δύο από
αυτούς, μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό πεντάλ στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις
του κάδου απορριμάτων είναι
136x108x147cm
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

150,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Β-18
ΝΑΟΙΚ Ν\75Ε Κάδος απορριμάτων μεγάλος ανακύκλωσης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Κάδος απορριμάτων 1100lt με τέσσερεις τροχους, σε μπλέ χρώμα, με προδιαγραφές
αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί
είναι βαρέως τύπου με φρένο στους δύο από αυτούς, μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό
πεντάλ στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις του κάδου απορριμάτων είναι
137x106x120cm
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

150,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-19
ΝΑΟΙΚ Ν\76 Κρήνη ενδεικτικού τύπου Fuente, Metalco.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Η κρήνη είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο AISI304L, έχει σχήμα
ελλειπτικό, με ύψος 990 χιλιοστά. Η ορθογώνια πλάκα έχει διαστάσεις 290x140mm και
είναι από χάλυβα. Η βρύση είναι από ορείχαλκο και έχει κουμπί με ελατήριο. Η βάση
του βιδώνεται με με τέσσερεις βίδες και είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο
χάλυβα και πολυεστέρα βαμμένο, με διαστάσεις  296x890mm.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ

710,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-20
ΝΑΟΙΚ Ν\76Α Μαντεμένια σχάρα φύτευσης ενδεικτικού τύπου QUADRADO c-48, URBANICA.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, με αντιοξειδωτική βαφή και οι
διαστάσεις της είναι 98x 98εκ. και εσωτερικά Φ45 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

122,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-21
ΝΑΟΙΚ Ν\80Ζ Περίφραξη χώρου εκγύμνασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Η περίφραξη είναι κατασκευασμένη από σανίδες από συνθετική ξυλεία και έχει
μεταλλικούς ορθοστάτες τετραγωνικής διατομής 7x7 εκ.
Η βάση της  είναι επιχρισμένο στοιχείο σκυροδέματος βαμμένο σε κεραμιδί ανοιχτό
χρώμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο περίφραξης :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

12,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-22
ΝΑΟΙΚ Ν\80Η Κάδος απορριμμάτων μικρός σε ξύλινο στύλο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

O κάδος θα είναι μεγάλης αντοχής, κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση
ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Θα είναι ανθεκτικός στη διάβρωση,
απρόσβλητος σε οξέα και χημικές ουσίες. Θα έχει σχήμα κυλινδρικό και να διαθέτει
εξωτερική επικάλυψη από ξύλινα τμήματα. Το εσωτερικό έχει χωρητικότητα 40 λίτρων
περίπου. Θα στηρίζεται είτε στον ιστό ηλεκτροφωτισμού είτε σε αυτόνομο στύλο
μεταλλικό. Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος αποτελείται από το κυρίως σώμα και  το
μεταλλικό εσωτερικό κάδο.
Το κυρίως σώμα του κάδου αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες διατομής 40/3 οι
οποίες είναι διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα με διάμετρο. Είναι τοποθετημένες σε
απόσταση 39 εκ. η μία από την άλλη. Επάνω στις λάμες έχουν εφαρμοστεί τα ξύλινα
τμήματα του κάδου. Αποτελούνται από 16 τεμάχια ξύλινους πήχεις από σουηδική
ξυλεία, διατομής 4,5Χ17 εκ. και μήκους 52,5 εκ. Η εφαρμογή των ξύλων σε κάθε μία
από τις λάμες, γίνεται με τη βοήθεια 32 τεμαχίων τσιγκόβιδων 1/4Χ30 με τα
αντίστοιχα παξιμάδια και με τέτοιο τρόπο ώστε να περισσεύουν 3 εκ. ένθεν και
ένθεν των λαμών.
Η κατώτερη λάμα διαθέτει επίσης το σημείο στήριξης του εσωτερικού κάδου, το οποίο
αποτελείται από δύο λάμες διατομής 40Χ3 χιλ. και μήκους τοποθετημένες σε σχήμα
σταυρού.
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους
0,5 χιλ., είναι διαμέτρου 33 εκ. και  ύψους 44 εκ. και στο χείλος του διαθέτει
δύο αντικριστές χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Στηρίζεται δε
στο εσωτερικό του καλαθιού. Ο μεταλλικός κάδος φέρει στον πυθμένα  του τέσσερις
οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και των υγρών των
απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο.
Η  κολώνα στήριξης του κάδου είναι κατασκευασμένη από ξύλινη σωλήνα διατομής 100
χιλ. και έχει μήκος 87 εκ. Συνδέεται δε με το κυρίως σώμα του κάδου μέσω δύο
τεμαχίων κατασκευασμένων από λάμα διατομής 40Χ3 χιλ. και μήκους 6 εκ.Στην τιμή
περιλαμβάνεται και ο ξύλινος στύλος εάν απαιτείται. Ακολουθούνται τα σχέδια , η
τεχνική περιγραφή και οι υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

160,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-23
ΝΑΟΙΚ Ν\80Θ Ξύλινη κατασκευή απόκρυψης κάδων απορριμμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Ξύλινη κατασκευή  απόκρυψης κάδων απορριμμάτων τύπου  ιρόκο ή δρύς που περιβάλλει
κάθε κάδο ή ομάδα κάδων από τις τρεις πλευρές του αφήνοντας ανοικτή την πλευρά
προς την κυκλοφορία των οχημάτων. Το σύστημα αποτελείται από πλαίσια/πάνελ ξύλινα
που στερεώνονται στο έδαφος σε διάφορες θέσεις στις φαρδιές ζώνες αστικού
εξοπλισμού καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η δομή (κατασκευή) και η μορφή των
πλαισίων θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  Τα
χαρακτηριστικά των υλικών - μικροϋλικών και οιν απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. Οι βάσεις θα είναι ανοξείδωτες
κατασκευασμένες και τοποθετημένες όπως περιγράφεται στα σχέδια και στην τεχνική
περιγραφή . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:

Η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιονδήποτε τρόπο στον
τόπο του έργου (και σε οποιαδήποτε στάθμη) όλων των υλικών ξύλινων και
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ανοξείδωτων στοιχείων και κονιαμάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού
που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η επεξεργασία, συναρμολόγηση, συγκόλληση, τοποθέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτημάτων,
κοχλιών, στηρίξεων και λοιπών απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η δημιουργία οπών στα σιδηρά και ξύλινα μέρη .
Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η κατασκευή του ξύλινου στελέχους.  Οι
βαφές και προστασίες των ξύλινων μερών.
Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάμιξης για την παραγωγή κονιαμάτων στο
εργοτάξιο, η αρμολόγηση, και κάθε άλλη εργασία όπως περιγράφεται στο παρόν και
στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια και κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.

Η φθορά των υλικών.
Η προμήθεια και μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού και των μικροϋλικών που
απαιτούνται για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.
Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων
στοιχείων.
Ο επιμελημένος καθαρισμός της τελειωμένης επιφάνειας.
Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη
αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και
στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

654,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-24
ΝΑΟΙΚ Ν\80Ι Τοπόσημο-ιδιοκατασκευή.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Πρόκειται για μία στήλη από οξειδωμένο χαλκό, τετραγωνικής διατομής 40χ40 εκ. και
ύψους 4 μ. Η στήλη τοποθετείται στο κέντρο βάσης, επίσης από οξειδωμένο χαλκό και
διαστάσεων 120χ120χ40 εκ. Ανά δύο οι πλευρές της στήλης είναι όμοιες και ανά
διαστήματα ο χαλκός διατρυπαται και τοποθετούνται στις οπές επιφάνειες από
αμμοβολημένο γυαλί και εσωτερικός φωτισμός.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

7.423,25ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-25
ΝΑΟΙΚ Ν100Α Όργανο έκτασης ποδιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο έκτασης ποδιών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
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και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έκτασης Ποδιών : Προσφέρει άσκηση που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
και την εκγύμναση των κάτω άκρων
Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα και πατώντας στα πετάλια
τεντώνει τα πόδια. Επανέρχεται αργά και επαναλαμβάνει την άσκηση.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1.400,15ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-26
ΝΑΟΙΚ Ν100Β Όργανο STEEPER

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο βάδισης (Steeper)

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Stepper : Προσφέρει αερόβια γυμναστική για ευεξία και αρμονία . Βελτιώνει
τη λειτουργία της καρδιάς, των πνευμόνων και των αιμοφόρων αγγείων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται πάνω στα πετάλια κρατώντας σφιχτά με
τα δύο χέρια τις χειρολαβές. Η άσκηση επιτυγχάνεται συγχρονίζοντας όλα τα άκρα σε
ταυτόχρονη κίνηση βαδίσματος.
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Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

1.473,84ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-27
ΝΑΟΙΚ Ν100Γ Οργανο πιέσεων ώμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο πιέσεων ώμων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έλξεων - Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των
μυών του ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των
αγκώνων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώμων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη
προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω
αργά και με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το
βάρος. Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

1.621,22ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-28
ΝΑΟΙΚ Ν100Δ Οργανo έλξεων ώμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο έλξεων ώμων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
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- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Έλξεων - Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των
μυών του ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των
αγκώνων.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώμων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη
προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω
αργά και με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το
βάρος. Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

1.621,22ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-29
ΝΑΟΙΚ Ν100Ε Οργανο ποδήλατου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο ποδήλατου

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.
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Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Ποδηλάτου : Άσκηση που βελτιώνει της καρδιοαναπνευστική λειτουργία και
ενδυναμώνει τους μυς των ποδιών.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και
τοποθετώντας τα πόδια στα πετάλια τεντώνει κυκλικά..

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1.179,07ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-30
ΝΑΟΙΚ Ν100Ζ Οργανo ελλειπτικής κίνησης ποδιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο Ελλειπτικής Κίνησης Ποδιών: Αερόβια άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, βελτιώνοντας ιδιαίτερα την κυκλοφορία του
αίματος και του πεπτικού συστήματος προσφέροντας άσκηση για την σπονδυλική στήλη
και το ισχίο.

Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται όρθιος στο πετάλι κρατώντας σφιχτά
τις λαβές με τα δύο χέρια. Κινεί τα πόδια από τη μία πλευρά στην άλλη όπως ένα
εκκρεμές.

Τιμή ανά τεμάχιο :
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

1.473,84ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-31
ΝΑΟΙΚ Ν100Η Οργανo παράλληλες μπάρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο παράλληλες μπάρες

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο παράλληλες μπάρες : Άσκηση που βοηθάει στην αύξηση της δύναμης και της
ευκινησίας των άνω άκρων και των μυών του ώμου του στήθους της κοιλίας και της
μέσης .
Οδηγίες Χρήσης του οργάνου : Ο χρήστης κρατάει τις λαβές και στηρίζει το σώμα με
τα χέρια. Τεντώνει τα χέρια προς τα κάτω και και λυγίζει τους αγκώνες με δύναμη .
Λικνίζει το σώμα απαλά χρησιμοποιώντας την άρθρωση του ώμου σαν άξονα.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1.179,07ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-32
ΝΑΟΙΚ Ν100Θ Οργανo πάγκου εκγύμνασης κοιλιακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο πάγκου εκγύμνασης κοιλιακών

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
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- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.

Όργανο πάγκου κοιλιακών : Άσκηση που βοηθά στην αύξηση και ευλιγισία των μυών της
μέσης και της κοιλιάς
Οδηγίες χρήσης οργάνου : Ο χρήστης ξαπλώνει με την πλάτη στο όργανο , κουμπώνει
τα πόδια σταθερά στη ράγα , σταυρώνει τα χέρια πίσω από το κεφάλι και
χρησιμοποιεί την δύναμη των κοιλιακών για να ανασηκώσει το σώμα.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

1.252,76ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-33
ΝΑΟΙΚ Ν100Ι Οργανo εκτάσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο εκτάσεων

- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται
μελλοντική λίπανση
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και
διάβρωσης
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή
και βανδαλισμού
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
- Τo όργανα είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913:2009, EN
957, EN 1176-1:2008,iSO 2409:2007,ISO 6270-2:2005, ISO 13857:2008 από την TUV SUD
Germany.

Τρόπος Πάκτωσης

Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή
μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας.
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται μπετοναριστά σε βάση πακτώσεως
μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω
στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
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Όργανο Εκτάσεων: Άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής
λειτουργίας, αναπτύσσοντας τη δύναμη των μυών των άνω και κάτω άκρων, της μέσης,
της κοιλιάς και της πλάτης.
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και
τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια. Η άσκηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τα πόδια προς
τα κάτω και τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις λαβές, επαναλαμβάνοντας την
άσκηση.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

1.326,46ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Β-34
ΝΑΟΙΚ Ν100Κ Οργανo βάδισης αέρος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100%

Όργανο βάδισης αέρος.

Τιμή ανά τεμάχιο :

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1.466,47ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-01
ΑΤΗΕ 8104.3 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
  8104.   3 Διαμέτρου  1       ins

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

16,75ΕΥΡΩ

Yλικά
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορει-
χάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως
10  atm Φ       1   ins αυξημένη
κατά 3% γιά μικροϋλικά συνδέ-
σεως, στερεώσεως κλπ
    603. 3                          τεμ    1,03x             5,65 =         5,82
Εργασία
         Τεχν (003)                   h    0,55x            19,87 =        10,93
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             16,75

A.T.
Άρθρο :

: Γ-02
ΝΑΟΙΚ Ν2273 Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση γενικά αστικού υπάρχοντος εξοπλισμού επί

οποιουδήποτε τροχοφόρου μέσου .
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση γενικά αστικού υπάρχοντος εξοπλισμού, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου και απόθεση αυτών σε σημείο υπόδειξη
της υπηρεσίας. Η αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση θα γίνει με την δέουσα προσοχή για
την εξαγωγή ακέραιων στοιχείων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%.
Επισημαίνεται ότι η τιμή ανεξάρτητα από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες (μακριά
ή κοντά ή χαμηλά σε σχέση με την υπάρχουσα οδό κλπ) και ότι ο Ανάδοχος θα λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρούμενου
οχετού.
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Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ

1.000,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-03
ΑΤΗΕ 8757.1.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος διατομής 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  1   Μονόκλωνος
 8757. 1.  3  Διατομής:  6   mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

2,18ΕΥΡΩ

Yλικά
α. Αγωγός γυμνός χάλκινος  Μονόκλωνος  Διατομής:  6   mm2
  813. 1. 3                               m    1,02x       0,6555 =         0,67
β. Μικρουλικά                                  0,08x         0,67 =         0,05
Εργασία
                      Τεχν          (003) h    0,04x        19,87 =         0,79
                      Βοηθ          (002) h    0,04x        16,84 =         0,67
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              2,18

A.T.
Άρθρο :

: Γ-04
ΑΤΗΕ 8757.2.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  2   Πολύκλωνος
 8757. 2.  2  Διατομής:  16  mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

3,73ΕΥΡΩ

Yλικά
α. Αγωγός γυμνός χάλκινος  Πολύκλωνος  Διατομής:  16  mm2
  813. 2. 2                               m    1,02x        1,748 =         1,78
β. Μικρουλικά                                  0,07x         1,78 =         0,12
Εργασία
                      Τεχν          (003) h    0,05x        19,87 =         0,99
                      Βοηθ          (002) h    0,05x        16,84 =         0,84
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              3,73

A.T.
Άρθρο :

: Γ-05
ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
  8757.  2   Πολύκλωνος
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8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

4,82ΕΥΡΩ

Yλικά
α. Αγωγός γυμνός χάλκινος  Πολύκλωνος  Διατομής:  25  mm2
  813. 2. 3                               m    1,02x       2,7312 =         2,79
β. Μικρουλικά                                  0,07x         2,79 =         0,20
Εργασία
                      Τεχν          (003) h    0,05x        19,87 =         0,99
                      Βοηθ          (002) h    0,05x        16,84 =         0,84
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              4,82

A.T.
Άρθρο :

: Γ-06
ΑΤΗΕ Ν8837 Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωμένο ηλεκτρολυτικά με xαλύβδινη ψυxή

διαμέτρου 17mm και μήκους 3.00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωμένο ηλεκτρολυτικά με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 17mm
και μήκους 3.00 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ

80,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-07
ΝΑΥΔΡ Β\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069  100%

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).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15,80ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     20 x 0,24 =    4,80
Συνολικό κόστος άρθρου 15,80

A.T.
Άρθρο :

: Γ-08
ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
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9336. 1   τριπολικό
 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

4,28ΕΥΡΩ

Yλικά
Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 1,5mm2    με τη φθορά
 816. 3. 1                              m    1,05x       0,5798 =           0,61
Εργασία
                           Τεχν   (003) h    0,10x        19,87 =           1,99
                           Βοηθ   (002) h    0,10x        16,84 =           1,68
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              4,28

A.T.
Άρθρο :

: Γ-09
ΗΛΜ 46 Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιον  τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο μετά των
απαιτουμένων  διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως
(κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,47ΕΥΡΩ

Υλικά
α) Καλώδιο NYM 3X2,5mm2 μετά
   φθοράς                         (816.3.2) m    1,05x      0,8818 =        0,93
β) Υλικά και μικρουλικά 0,15 του α               0,15x        0,93 =        0,14
Εργασία
                               Τεχν   (003) h    0,12x       19,87 =        2,38
                               Βοηθ   (002) h    0,12x       16,84 =        2,02
                                                        ------------------------
                                                        Αθροισμα            5,47

A.T.
Άρθρο :

: Γ-10
ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5

Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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)
  8773.  6   Πενταπολικό
             0
  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

4,58ΕΥΡΩ

Yλικά
α. Καλώδιο NYY  5 Χ 2,5           mm2
    820. 6. 2                       m    1,05x            1,5325 =          1,61
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              1,61 =          0,03
Εργασία
             Τεχν (003)             h    0,08x             19,87 =          1,59
             Βοηθ (002)             h    0,08x             16,84 =          1,35
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              4,58



Σελίδα 48Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-11
ΑΤΗΕ 8773.5.4 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4

Χ 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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)
  8773.  5   Τετραπολικό
             0
  8773. 5.  4  Διατομής  4 Χ 6           mm2

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

6,36ΕΥΡΩ

Yλικά
α. Καλώδιο NYY  4 Χ 6             mm2
    820. 5. 4                       m    1,05x            2,8489 =          2,99
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              2,99 =          0,06
Εργασία
             Τεχν (003)             h    0,09x             19,87 =          1,79
             Βοηθ (002)             h    0,09x             16,84 =          1,52
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              6,36

A.T.
Άρθρο :

: Γ-12
ΑΤΗΕ Ν8773 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5

Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή 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

Τιμή ανά μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

10,78ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-13
ΑΤΗΕ Ν9341 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως
διαστάσεων 500 x 500 x 5mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα
άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει
ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

188,71ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Γ-14
ΑΤΗΕ Ν7001 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40.

Βάθους 70 εκ.
Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548  70%

ΥΔΡ 6751  30%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα
από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5
εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.
Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει
με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου
θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να
συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ.
για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από
ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή
αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η
δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

122,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-15
ΑΤΗΕ Ν7002 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548  70%
ΥΔΡ 6751  30%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα
από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5
εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.
Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει
με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου
θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να
συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ.
για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από
ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή
αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η
δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

170,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Γ-16
ΑΤΗΕ Ν806Α Φρεάτιο υδρομετρητών βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Φρεάτιο υδρομετρητών , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με
σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση
με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

111,73ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-17
ΑΤΗΕ Ν806Β Ανύψωση ή καταβιβασμός Φρεατίου υδρομετρητών .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Ανύψωση ή καταβιβασμός Φρεατίου υδρομετρητών , δηλ.  τροποποίηση  του υφιστάμενου
φρεατίου ώστε να φθάσει στην νέα στάθμη του πεζοδρομίου ή του δρόμου. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την ολοκλήρωση της
ανωτέρω εργασίας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

65,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-18
ΑΤΗΕ Ν930Α Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70cm γιά την

τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες .
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή
μέχρι 40cm και σε βάθος μέχρι 0,70 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε
ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή
υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και
του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση
των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών
γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας
των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως
της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6,80ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-19
ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή

σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή
σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την
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χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται
από την αστυνομία
(1 m3)
 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

38,28ΕΥΡΩ

Εργασία και λοιπές δαπάνες
ανηγμένες σε ώρες εργάτου
                           Εργ. (001)    h    2,50x        15,31 =         38,28
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             38,28

A.T.
Άρθρο :

: Γ-20
ΑΤΗΕ Ν931Α Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 0,70Χ0,70 m βάθους 0,70 m.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα
γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη
οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 γιά την διέλευση του
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί
κλωβός αγκυρώσεως αποτελούμενος από γωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο
σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού.Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που
θα αποτελείται από 12 ράβδους των Φ 16, μία ράβδος γιά κάθε ακμή της βάσεως,
κεκαμμένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της βάσεως. Στην
τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

351,53ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-21
ΑΤΗΕ Ν873Α Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ. Διαμέτρου Φ 63mm / 6atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.

Τιμή για ένα μέτρο (μ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

7,10ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-22
ΑΤΗΕ Ν934Α Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 6 - 16mm2.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Συγκόλληση αγωγού γειώσεως , δηλαδη εργασία και μικρουλικά (αλοιφή, κασσίτερος
κλπ.) για την εκτέλεση μιας συγκολλήσεως.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

7,54ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Γ-23
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης DN 63 mm

από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

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.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-24
ΝΑΗΛΜ 60.10.80.03 Πίλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά,
μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου
με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα
στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού
καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές
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ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος
τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του
κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις
και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των
αναχωρήσεων, ως εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

3.250,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-25
ΝΑΥΔΡ Β\12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

14,30ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Γ-26
ΝΑΥΔΡ Β\9.41.02 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού   Στοιχείο
διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου
D 400 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100%

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη
πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο
(PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης,
κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25
m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο
ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN
13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του
καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος
και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την
μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται),
τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες,
σύμφωνα με την μελέτη).
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με
μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής
βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
σχετικά υποάρθρα του παρόντος.
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας
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ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124

 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής
διαμέτρου D 400 mm.

 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

95,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-27
ΝΑΥΔΡ Β\16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744  100%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως
διατομής αγωγού δικτύου).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

100,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-28
ΑΤΗΕ ΝΦ100 Φωτιστικό σώμα σε ιστό 10μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Το φωτιστικό αποτελείται από έναν ιστό που διακλαδίζεται σε δύο τμήματα και δύο
φωτιστικά σώματα. Το ένα τμήμα του ιστού έχει ύψος 10,25 μ. και το άλλο 4,25 μ.
Το φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο σε χρώμα σκούρο γκρι
και γυαλί και πολυκαρβονικό κάλυμμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ

1.856,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-29
ΑΤΗΕ ΝΦ101 Φωτιστικό σώμα σε ιστό 7μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Φωτιστικό σώμα σε ιστό 7μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Γενικά:
Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξωτερικού χώρου, για τοποθέτηση σε βραχίονα, άμεσου
φωτισμού, με μονάδα LED λευκού φωτός (4000K).

Υλικά - Κατασκευή:
Το φωτιστικό θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
" Το σώμα που θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο,
βαμμένο σε σκούρο γκρι χρώμα.
" Το κάτω τμήμα του φωτιστικού που θα είναι από επίπεδο γυαλί.
" Την μονάδα των LED, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί, χωρίς την χρήση
εργαλείων.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φωτεινή κατανομή: Συμμετρική, κατάλληλη για δρόμο.
Βαθμός φωτεινής απόδοσης(L.O.R): >0.85
Διαστάσεις φωτιστικού σώματος: Ύψος: 24 cm
Πλάτος: 34 cm
Μήκος: 70cm
Κατηγορία στεγανότητας: IP65
Κατηγορία αντοχής σε κρούση: ΙΚ07
Αντοχή καύσης καλωδίων: 850/5 (850°C για 5sec)
Τάση τροφοδοσίας : 210-240V/ 50Hz.
Συνολική ισχύς: Ρ < 75 W
Επιφάνεια ανεμοπίεσης max SCx: 0,140m²
Πιστοποίηση σύμφωνα με: CE, ΕΝEC
Διάμετρος οπής στήριξης: ? 60 mm
Μονάδα LED
Φ = 7081 Lm
T = 4000 K
CRI > 76
Χρόνος ζωής: (L80F10): 70.000hr
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

1.720,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-30
ΑΤΗΕ ΝΦ102 Φωτιστικό σώμα σε ιστό 4,5μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Φωτιστικό σώμα σε ιστό 4,50μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει σταθερή απόδοση στο φώς. Εχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα . Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να ανταπεξέλθει στην απόσταση και
το σκοτάδι. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι, είναι σχήματος οβαλ. Το ύψος του
φωτιστικού χωρίς τον ιστό 0,387εκ, Φ 0,640 εκ και Φ και το ύψος του φωτιστικού
που τοποθετείται η λάμπα είναι 150 εκ .

Γενικές πληροφορίες :
IP65 -προστατεύεται από την διείσδυση σκόνης
Χρώμα GR
Ρυθμιζόμενο Φωτοκύτταρο
Πυρακτωμένο σύρμα σε Θερμοκρασία 850 ° C, διάρκεια 5 s]
Διάρκεια ζωής έως 80%
Lum. Ροή - 100000 ώρες
Συνολική φωτεινή ροή - 2881 Lm
Φωτεινή αποτελεσματικότητα 73,9 Lm / W
Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας - 220 έως 240 V

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ

1.342,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: Γ-31
ΑΤΗΕ ΝΦ103 Φωτιστικό σώμα σε ιστό 3,50 μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Φωτιστικό σώμα σε ιστό 3,50μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει σταθερή απόδοση στο φώς. Έχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα . Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να ανταπεξέλθει στην απόσταση και
το σκοτάδι. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι, είναι σχήματος οβαλ. Ο αριθμός των
λαμπτήρων είναι ένα τεμάχιο. Το ύψος του φωτιστικού χωρίς τον ιστό 0,670 εκ, Φ
0,640 εκ και Φ ιστού 190 εκ.

Γενικές πληροφορίες :
Αριθμός των λαμπτήρων - ένα τεμάχιο
Λάμπα - LED-HP
Λάμπα κωδικό χρώματος- WW Θερμό λευκό
Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας - 220 έως 240 V
Καθαρό βάρος ανά τεμάχιο - 10,000 k
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

1.500,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: Γ-32
ΑΤΗΕ ΝΦ104 Χαμηλό φωτιστικό σώμα σε ιστό 1,20 μ ενδεικτικού τύπου Philips.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Χαμηλό φωτιστικό σώμα ύψους 1,20μ ενδεικτικού τύπου Philips.
Το φωτιστικό έχει ανακλαστήρα διπλής κατεύθυνσης και σταθερή απόδοση φωτός.
Παρέχει φιλικό προς το περιβάλλον φωτισμό. Έχει διαφανή υλικά και μπορεί να
ανταπεξέλθει στην απόσταση και το σκοτάδι.'Εχει οπτικά κάτοπτρα που παρέχουν
υψηλή ποιότητα ζεστού και λευκού φωτός και εξασφαλίζει υψηλή και λειτουργική
αποδοτικότητα. Το φωτιστικό έχει χρώμα γκρι και είναι ρυθμιζόμενο. Ο αριθμός των
λαμπτήρων είναι ένα τεμάχιο. Έχει σχήμα κυλινδρικό και οι διαστάσεις του είναι,
το συνολικό ύψος 1,230μ, Φ 0,285 εκ και το ύψος της λάμπας 0,356 εκ.
Γενικές πληροφορίες
- Driver περιλαμβάνονται
- κατηγορία ασφαλείας,  I
- Κωδικός IP,  IP65 [διείσδυση σκόνης-προστατεύεται,
- Κορυφαία ανακλαστήρα
- Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας, 220-240 V
- συχνότητα γραμμής, 50-60 Hz
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης
καθώς και τα έξοδα όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσης και μικροϋλικών.

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

384,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-01
ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση

χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100%

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της
επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του
ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
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εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ

105,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-02
ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του

υλικού
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής
γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και
τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,60ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-03
ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-04
ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),
εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για
την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ

6,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-05
ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης,
τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το
προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου
αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ

40,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-06
ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

5,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-07
ΝΑΠΡΣ Δ01.9 Δένδρα, κατηγορίας Δ9

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 9  Δένδρα κατηγορίας  Δ9
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

220,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-08
ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7,40ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-09
ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

14,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-10
ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ

0,30 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100%

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,60ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-11
ΝΑΠΡΣ Ε04.3 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ

1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110  100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

4,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-12
ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,
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σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

3,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-13
ΝΑΠΡΣ Ε09.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΙ

6,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-14
ΝΑΠΡΣ Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων
μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του και μια άρδευση του με
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

45,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΑ-15
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω

από 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100%

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.

 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

4,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΒ-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5730  100%

Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του
διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του
για την λίπανση κάθε φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

0,09ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΒ-02
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100%

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

17,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΒ-03
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4 Κλάδεμα θάμνων,  ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων,

ηλικίας έως 3 ετών
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351  100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,65ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΒ-04
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362  100%

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών
ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα
χρησιμοποιηθούν.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ05. 1
Φυτοπροστασία  θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
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 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,40ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΒ-05
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 Βοτάνισμα με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551  100%

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί,  απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες
Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

180,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-01
ΑΤΗΕ Ν8066 Φρεάτιο ποτίσματος ή τοποθέτησης υδρομετρητή. Διαστάσεων 30 x 30 cm και

βάθος ως 0,40 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%

Προκατασκευασμένο φρεάτιο άρδευσης διαστάσεων 30 x 30 cm  και βάθος ως 40 cm ,
δηλαδή α) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, β) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  Β160,
γ) Εργασία πλήρους εγκατάστασης του φρεατίου προς λειτουργία.

(1 τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

68,71ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-02
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,35ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-03
ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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
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δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,45ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-04
ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) 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.

 Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,65ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-05
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

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.

 Η01.2. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,80ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-06
ΝΑΠΡΣ Η01.2.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

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.

 Η01.2. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,35ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-07
ΝΑΠΡΣ Η01.3.2 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC,
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης
κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς
και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.3. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 6 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,15ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-08
ΝΑΠΡΣ Η01.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισμών B500C, διατομής Φ6,
μήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, με την εργασία κοπής, διαμόρφωσης σε αγκύριο,
έμπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ αυτού των σωλήνων, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,25ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-09
ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα
προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -
εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 6  Τύπος συλλέκτη  Φ 2 in, 3 εξόδ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ

19,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-10
ΝΑΠΡΣ Η04.12.8 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 5 εξόδ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα
προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -
εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 8  Τύπος συλλέκτη  Φ 2 in, 5 εξόδ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

25,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-11
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου

Φ  1 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

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.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,80ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-12
ΝΑΠΡΣ Η05.11.4 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 1/4 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, 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.

 Η05.11. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/4 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-13
ΝΑΠΡΣ Η05.11.6 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, 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.

 Η05.11. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

18,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-14
ΝΑΠΡΣ Η05.12.6 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης 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.

 Η05.12. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)



Σελίδα 67Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

140,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-15
ΝΑΠΡΣ Η05.3.6 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα 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.

 Η05.3. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-16
ΝΑΠΡΣ Η05.4.2 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα
ηλεκτρικής εξόδου. 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.

 Η05.4. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

150,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-17
ΝΑΠΡΣ Η07.2.6 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm,

ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2 και παροχής
τουλάχιστον μέχρι 25,00 m3/h
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον
ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 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.

 Η07.2. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in κοντό
           Ενεργής επιφάνειας    880 cm2
           Παροχής τουλάχιστον μέχρι  25,00 m3/h
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

140,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-18
ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 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)
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

0,22ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-19
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.3 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας
2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής,
ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).

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. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται
τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

 Η08.3.1. 3  Με σώμα ανύψωσης  15 cm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

13,50ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-20
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

32,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-21
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 2   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

75,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-22
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.3 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 3   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
              Ονομαστική διάμετρος  2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

100,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-23
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

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).

 Η09.2.13. 2  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

12,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-24
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,   από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x 30 x 20

(cm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου     ,
για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους
τουλάχιστον    3 mm , με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης
εξαρτημάτων  (προγραμματιστών, μετασχηματιστών κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος
της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

55,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-25
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

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.

 Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,40ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-26
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον
ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον
εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά
στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με
ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου,
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενες Η/Β   4-6
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ

200,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-27
ΝΑΠΡΣ Ν900 Τσιμεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm ηλεκτροβανών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm για τοποθέτηση ηλεκτροβανών
(Η/Β) με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία..
Περιλαμβάνει:
-προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα 80Χ80Χ50 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα κλάσης
Β125

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο .

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ

187,00ΕΥΡΩ
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A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-28
ΝΑΠΡΣ Ν901 Φρεάτιο ελέγχου 40x40cm με εξαεριστικό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%

Προκατασκευασμένο φρεάτιο 40x40cm με βαλβίδα εξαερισμού εντός αυτού.
Περιλαμβάνει:
-προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα 40x40cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα κλάσης
Β125
-βαλβίδα εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστική αποτελούμενη από σώμα με σπείρωμα
½ " NPT, μέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ με μέγιστη
δυνατοτητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο .

(Αριθμητικά) :
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ

41,00ΕΥΡΩ

A.T.
Άρθρο :

: ΔΓ-29
ΝΑΠΡΣ Ν902 Βαλβίδα καθαρισμού 1/2'' σε φρεάτιο 30χ30cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Βαλβίδα καθαρισμού μισής ίντσας 1/2'' σε φρεάτιο 30χ30cm

Τιμή ανά τεμάχιο .

ΠΕΝΤΕ
5,00ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

       ΜΑΡΟΥΣΙ ___ / ___ / 2014

Μ.Ε.Δ          Μ.Ε.Δ.
ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

     Χ. ΖΑΒΟΛΕΑ    Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
   ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Τίτλος ΑρθρουΚωδικός Άρθρου
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΚΩ∆. ΕΤΕΠA.T.

Αρθρα Μελέτης

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Α-01 -

Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτωνΝΑΟ∆Ο Β\Α12 Α-02 15-02-01-01

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδεςΝΑΟ∆Ο Β\Α02 Α-03 02-02-01-00

Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνουΝΑΟ∆Ο Β\Ε16 Α-04 -

Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσηςΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.6 Α-05 -

Χρήση αµφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό
πλαστικό.

ΝΑΥ∆Ρ Β\1.02 Α-06 -

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσαΝΑΟΙΚ Α\20.30 Α-07 -

Κατασκευή  επιχωµάτωνΝΑΟ∆Ο Β\Α20 Α-08 02-07-01-00

∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδεςΝΑΟ∆Ο Β\Α04.1 Α-09 08-01-01-00

∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεωςΝΑΟ∆Ο Β\Α04.4 Α-10 08-01-01-00

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µήΝΑΥ∆Ρ Β\4.05 Α-11 -

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των
πεζών.

ΝΑΥ∆Ρ Β\1.05 Α-12 -

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.ΝΑΟ∆Ο Β\Β02 Α-13 02-08-00-00

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητοΝΑΟΙΚ Α\20.42 Α-14 -

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γηΝΑΟ∆Ο Β\Α25 Α-15 02-07-05-00

Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισµού - κιγκλίδωµατα, στύλοι, και λοιπά µετά
προσοχής  και παράδοση στις αποθήκες του ∆ήµου

ΝΑΟΙΚ Ν710Α Α-16 -

Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές µε
µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3

ΝΑΟ∆Ο Β\Ε08.1 Α-17 -

Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθουςΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.4 Α-18 -

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.1 Α-19 05-04-07-00

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.2 Α-20 05-04-07-00

∆ηµιουργία προσωρινών προσβάσεων στις ιδιοκτησίες κατά την διάρκεια
κατασκευής του έργου.

ΝΑΟΙΚ Ν710Β Α-21 -

Προσωρινή σήµανση για την δηµιουργία εναλλακτικών διαδρόµων κατά την διάρκεια
κατασκευής του έργου.

ΝΑΟΙΚ Ν710Γ Α-22 -

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικόΝΑΟ∆Ο Β\Ε17.2 Α-23 -

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.3.1 Α-24 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλοΝΑΟ∆Ο Β\Β29.2.1 Α-25 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500CΝΑΟ∆Ο Β\Β30.3 Α-26 01-02-01-00

Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχουςΝΑΟ∆Ο Β\Α23 Α-27 -
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ΚΩ∆. ΕΤΕΠA.T.

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 4 cmΝΑΟ∆Ο Β\∆02.1 Α-28 05-03-14-00

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 8 cmΝΑΟ∆Ο Β\∆02.3 Α-29 05-03-14-00

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµαΝΑΟ∆Ο Β\Β51 Α-30 05-02-01-00

Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου
ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών,
ανακυκλωµένου συµπυκνωµένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m

ΝΑΟ∆Ο Β\Γ07.2 Α-31 05-03-16-00

Στρώση στράγγισης οδοστρώµατοςΝΑΟ∆Ο Β\Γ03 Α-32 05-03-03-00

Ισοπεδωτική στρώση εφαρµοζόµενη σε βραχώδη ορύγµαταΝΑΟ∆Ο Β\Γ04 Α-33 05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψηΝΑΟ∆Ο Β\∆03 Α-34 05-03-11-01

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψηΝΑΟ∆Ο Β\∆04 Α-35 -

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχουςΝΑΟ∆Ο Β\∆06 Α-36 05-03-11-04

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,06 mΝΑΟ∆Ο Β\∆05.2 Α-37 05-03-11-04

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 mΝΑΟ∆Ο Β\∆05.1 Α-38 05-03-11-04

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτηΝΑΟ∆Ο Β\∆01 Α-39 -

Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχουςΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.1 Α-40 05-03-03-00

Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµιαΝΑΟ∆Ο Β\Β04.1 Α-41 02-07-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 90 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.9 Α-42 10-08-01-00

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων DN100ΝΑΟ∆Ο Β\Β59 Α-43 -

Επίστρωση µε πατηµένο χώµαΝΑΟ∆Ο Ν100Α Α-44 -

Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες αποδόµησης
ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων.

ΝΑΟ∆Ο Ν100Β Α-45 -

Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ενδεικτικού τύπου abolinΝΑΟ∆Ο Ν100Γ Α-46 -

Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04 Β-01 -

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

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 Β-02 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευώνΝΑΟΙΚ Α\38.03 Β-03 01-04-00-00

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευώνΝΑΟΙΚ Α\38.02 Β-04 01-04-00-00

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 Β-05 01-02-01-00

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµαΝΑΟΙΚ Α\71.21 Β-06 03-03-01-00

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

ΝΑΟΙΚ Α\77.10 Β-07 03-10-01-00

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους
3,0 cm

ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01 Β-08 -

Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή
εγχρώµων τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ Α\79.80 Β-09 -

Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση εγχρώµων
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ Α\79.81 Β-10 -

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικου τύπου safepol multicolor polat.ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Β-11 -

Σταθεροποιηµένα χωµάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι.ΝΑΟΙΚ Ν\74 Β-12 -

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5
cm

ΝΑΟΙΚ Α\73.91 Β-13 -

Τραπεζοπάγκος από ξύλο.ΝΑΟΙΚ Ν\75Α Β-14 -

Πάγκος µε πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.ΝΑΟΙΚ Ν\75Β Β-15 -

Πάγκος µε διπλή πλάτη ενδεικτικού τύπου Big Harris, Metalco.ΝΑΟΙΚ Ν\75Γ Β-16 -

Κάδος απορριµάτων µεγάλος.ΝΑΟΙΚ Ν\75∆ Β-17 -

Κάδος απορριµάτων µεγάλος ανακύκλωσης.ΝΑΟΙΚ Ν\75Ε Β-18 -

Κρήνη ενδεικτικού τύπου Fuente, Metalco.ΝΑΟΙΚ Ν\76 Β-19 -
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Μαντεµένια σχάρα φύτευσης ενδεικτικού τύπου QUADRADO c-48, URBANICA.ΝΑΟΙΚ Ν\76Α Β-20 -

Περίφραξη χώρου εκγύµνασηςΝΑΟΙΚ Ν\80Ζ Β-21 -

Κάδος απορριµµάτων µικρός σε ξύλινο στύλο.ΝΑΟΙΚ Ν\80Η Β-22 -

Ξύλινη κατασκευή απόκρυψης κάδων απορριµµάτων.ΝΑΟΙΚ Ν\80Θ Β-23 -

Τοπόσηµο-ιδιοκατασκευή.ΝΑΟΙΚ Ν\80Ι Β-24 -

Όργανο έκτασης ποδιώνΝΑΟΙΚ Ν100Α Β-25 -

Όργανο STEEPERΝΑΟΙΚ Ν100Β Β-26 -

Οργανο πιέσεων ώµωνΝΑΟΙΚ Ν100Γ Β-27 -

Οργανo έλξεων ώµωνΝΑΟΙΚ Ν100∆ Β-28 -

Οργανο ποδήλατουΝΑΟΙΚ Ν100Ε Β-29 -

Οργανo ελλειπτικής κίνησης ποδιώνΝΑΟΙΚ Ν100Ζ Β-30 -

Οργανo παράλληλες µπάρεςΝΑΟΙΚ Ν100Η Β-31 -

Οργανo πάγκου εκγύµνασης κοιλιακώνΝΑΟΙΚ Ν100Θ Β-32 -

Οργανo εκτάσεωνΝΑΟΙΚ Ν100Ι Β-33 -

Οργανo βάδισης αέροςΝΑΟΙΚ Ν100Κ Β-34 -

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 insΑΤΗΕ 8104.3 Γ-01 -

Αποξήλωση και φορτοεκφόρτωση γενικά αστικού υπάρχοντος εξοπλισµού επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου µέσου .

ΝΑΟΙΚ Ν2273 Γ-02 -

Αγωγός γυµνός χάλκινος Μονόκλωνος διατοµής 6mm2ΑΤΗΕ 8757.1.3 Γ-03 -

Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος διατοµής 16mm2ΑΤΗΕ 8757.2.2 Γ-04 -

Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος διατοµής 25mm2ΑΤΗΕ 8757.2.3 Γ-05 -

Ηλεκτρόδιο γείωσης, επιxάλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε xαλύβδινη ψυxή διαµέτρου
17mm και µήκους 3.00 m

ΑΤΗΕ Ν8837 Γ-06 -

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείουΝΑΥ∆Ρ Β\5.07 Γ-07 08-01-03-02

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2ΑΤΗΕ 9336.1.1 Γ-08 -

Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατοµής 3Χ2,5mm2ΗΛΜ 46 Γ-09 -

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατοµής 5 Χ
2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8773.6.2 Γ-10 -

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6
mm2

ΑΤΗΕ 8773.5.4 Γ-11 -

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ
10 mm2

ΑΤΗΕ Ν8773 Γ-12 -

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

ΑΤΗΕ Ν9341 Γ-13 -

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40. Βάθους
70 εκ.

ΑΤΗΕ Ν7001 Γ-14 -

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60ΑΤΗΕ Ν7002 Γ-15 -

Φρεάτιο υδροµετρητών βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cmΑΤΗΕ Ν806Α Γ-16 -

Ανύψωση ή καταβιβασµός Φρεατίου υδροµετρητών .ΑΤΗΕ Ν806Β Γ-17 -

Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70cm γιά την
τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες .

ΑΤΗΕ Ν930Α Γ-18 -

Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ 9301.1 Γ-19 -

Βάση σιδηροϊστού οπλισµένη διαστάσεων 0,70Χ0,70 m βάθους 0,70 m.ΑΤΗΕ Ν931Α Γ-20 -

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ. ∆ιαµέτρου Φ 63mm / 6atmΑΤΗΕ Ν873Α Γ-21 -

Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατοµής 6 - 16mm2.ΑΤΗΕ Ν934Α Γ-22 -

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης DN 63 mm από
πολυαιθυλένιο (HDPE), διαµέτρου DN 90 mm

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Γ-23 -

Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι αναχωρήσεωνΝΑΗΛΜ 60.10.80.03 Γ-24 05-07-01-00

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

ΝΑΥ∆Ρ Β\12.10.05 Γ-25 08-06-02-02
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Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος της οδού   Στοιχείο διαµόρφωσης
θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm.

ΝΑΥ∆Ρ Β\9.41.02 Γ-26 -

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίωνΝΑΥ∆Ρ Β\16.01 Γ-27 -

Φωτιστικό σώµα σε ιστό 10µ ενδεικτικού τύπου Philips.ΑΤΗΕ ΝΦ100 Γ-28 -

Φωτιστικό σώµα σε ιστό 7µ ενδεικτικού τύπου Philips.ΑΤΗΕ ΝΦ101 Γ-29 -

Φωτιστικό σώµα σε ιστό 4,5µ ενδεικτικού τύπου Philips.ΑΤΗΕ ΝΦ102 Γ-30 -

Φωτιστικό σώµα σε ιστό 3,50 µ ενδεικτικού τύπου Philips.ΑΤΗΕ ΝΦ103 Γ-31 -

Χαµηλό φωτιστικό σώµα σε ιστό 1,20 µ ενδεικτικού τύπου Philips.ΑΤΗΕ ΝΦ104 Γ-32 -

Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ01 ∆Α-01 -

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του
υλικού

ΝΑΠΡΣ Α06 ∆Α-02 02-07-05-00

Προµήθεια κηπευτικού χώµατοςΝΑΠΡΣ ∆07 ∆Α-03 02-07-05-00

Προµήθεια φυτικής γηςΝΑΠΡΣ ∆08 ∆Α-04 02-07-05-00

Προµήθεια τύρφηςΝΑΠΡΣ ∆10 ∆Α-05 10-05-02-01

Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφουςΝΑΠΡΣ Γ02 ∆Α-06 10-05-02-01

∆ένδρα, κατηγορίας ∆9ΝΑΠΡΣ ∆01.9 ∆Α-07 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3ΝΑΠΡΣ ∆02.3 ∆Α-08 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ4ΝΑΠΡΣ ∆02.4 ∆Α-09 10-09-01-00

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ
0,30 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.1 ∆Α-10 10-05-01-00

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ
1,00 m

ΝΑΠΡΣ Ε04.3 ∆Α-11 10-05-01-00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 ltΝΑΠΡΣ Ε09.6 ∆Α-12 10-05-01-00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 ltΝΑΠΡΣ Ε09.8 ∆Α-13 10-05-01-00

Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 ltΝΑΠΡΣ Ε10.1 ∆Α-14 10-05-01-00

Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω από
2,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 ∆Α-15 10-05-09-00

Λίπανση φυτών µε λιπαντήρεςΝΑΠΡΣ ΣΤ03.2 ∆Β-01 10-06-03-00

∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 mΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆Β-02 10-06-04-01

Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων,
ηλικίας έως 3 ετών

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4 ∆Β-03 10-06-04-02

Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 mΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1 ∆Β-04 10-06-05-00

Βοτάνισµα µε τα χέριαΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 ∆Β-05 10-06-06-00

Φρεάτιο ποτίσµατος ή τοποθέτησης υδροµετρητή. ∆ιαστάσεων 30 x 30 cm και βάθος
ως 0,40 m

ΑΤΗΕ Ν8066 ∆Γ-01 -

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.2 ∆Γ-02 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.3 ∆Γ-03 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.4 ∆Γ-04 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mmΝΑΠΡΣ Η01.2.3 ∆Γ-05 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 mmΝΑΠΡΣ Η01.2.4 ∆Γ-06 10-08-01-00

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 6 mmΝΑΠΡΣ Η01.3.2 ∆Γ-07 10-08-01-00

Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµούΝΑΠΡΣ Η01.4 ∆Γ-08 -

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 ∆Γ-09 10-08-01-00

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 5 εξόδ.ΝΑΠΡΣ Η04.12.8 ∆Γ-10 10-08-01-00

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  1
in

ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 ∆Γ-11 10-08-01-00

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 1 1/4 inΝΑΠΡΣ Η05.11.4 ∆Γ-12 10-08-01-00

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 2 inΝΑΠΡΣ Η05.11.6 ∆Γ-13 10-08-01-00
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Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 inΝΑΠΡΣ Η05.12.6 ∆Γ-14 10-08-01-00

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 inΝΑΠΡΣ Η05.3.6 ∆Γ-15 10-08-01-00

Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 inΝΑΠΡΣ Η05.4.2 ∆Γ-16 10-08-01-00

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2 και παροχής τουλάχιστον µέχρι
25,00 m3/h

ΝΑΠΡΣ Η07.2.6 ∆Γ-17 10-08-01-00

Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµοςΝΑΠΡΣ Η08.1.1 ∆Γ-18 10-08-01-00

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, στατικός, µε σώµα ανύψωσης 15 cmΝΑΠΡΣ Η08.3.1.3 ∆Γ-19 10-08-01-00

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 ∆Γ-20 10-08-01-00

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 1/2 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2 ∆Γ-21 10-08-01-00

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 2 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.3 ∆Γ-22 10-08-01-00

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/ΒΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 ∆Γ-23 -

Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές,   από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x 30 x 20
(cm)

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α ∆Γ-24 -

Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατοµής 7 x 1,5  mm2ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 ∆Γ-25 -

Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 4-6ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 ∆Γ-26 10-08-01-00

Τσιµεντένιο φρεάτιο 100Χ100Χ50 cm ηλεκτροβανών.ΝΑΠΡΣ Ν900 ∆Γ-27 -

Φρεάτιο ελέγχου 40x40cm µε εξαεριστικό.ΝΑΠΡΣ Ν901 ∆Γ-28 -

Βαλβίδα καθαρισµού 1/2'' σε φρεάτιο 30χ30cmΝΑΠΡΣ Ν902 ∆Γ-29 -

       ΜΑΡΟΥΣΙ ___ / ___ / 2014

Μ.Ε.∆          Μ.Ε.∆.

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΜΕΛΕΤΩΝ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

     Χ. ΖΑΒΟΛΕΑ    Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
   ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Φ. ΤΟΛΟΥ∆Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
2. ΥΛΙΚΑ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
4. ΕΡΓΑΣΙΑ 
5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
6. ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-
08, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
3. ΥΛΙΚΑ 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
5. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
6. ΑΝΟΧΕΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-∆ΑΠΕ∆ΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-02-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
3. ΥΛΙΚΑ 
4. ΕΡΓΑΣΙΑ 
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
6. ΑΝΟΧΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Υ-01. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
1. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι  
2. Χαλκοσωλήνες 
3. Σωλήνες από σκληρό PVC - Ύδρευσης 
4. ∆ίκτυο σωληνώσεων από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο  

Υ-02. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
1. Λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ) 
2. Βάνες φλαντζωτές 
3. Βάνες Τύπου Πεταλούδας 
4. Βαλβίδες Αντεπιστροφής 
5. Εξαεριστικό Σωλήνα 

Υ-03. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
1. Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων 
2. Επαναπλήρωση τάφρων 
3. Φρεάτια δικτύου ύδρευσης 

Υ-04. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Η-01 ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ 
1. Αγωγοί - Σωλήνες 

Τύποι αγωγών και σωλήνων 
Η-02 ΠΙΝΑΚΕΣ 400/230V 

2. Γενικές απαιτήσεις 
3. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί 
4. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί 
5. Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου 
6. Στεγανοί Πίνακες ∆ιανοµής σε Πλαστικά Κιβώτια 
7. Πίνακες διανοµής από Πλαστικά Κιβώτια για Τοποθέτηση επί Τοίχου 
8. Πίνακες ∆ιανοµής από Πλαστικά Κιβώτια για Ελεύθερη Εδραση επί του Εδάφους 
9. Πίνακες Αυτοµατισµού 

Η-04 ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
1. Ασφάλειες 
2. Μικροαυτόµατοι 
3.  Απλοί διακόπτες φορτίου 
4.  ∆ιακόπτης ασφαλείας 
5. Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί διακόπτες πινάκων) 
6. ∆ιακόπτες διαρροής 
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7. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 
8. ∆ιακόπτες Προστασίας Κινητήρων (Μοtor-Starters) 

Η-05 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
1. Μεταγωγικοί ∆ιακόπτες ( Αυτόµατα- 0 -Χειροκίνητα) 
2. Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι (Auxiliary relays) 
3. Χρονικοί Ηλεκτρονόµοι 
4. Χρωµατισµοί Μπουτόν - Ενδεικτικών Λυχνιών 
5. Μπουτόν Τηλεχειρισµού 
6. Ενδεικτικές Λυχνίες 
7. Θερµικά Στοιχεία Υπερέντασης 
8. Τηλεδιακόπτες Χειρισµού Φωτισµού (Ωστικοί Ηλεκτρονόµοι) 
9. Μετασχηµατιστές αποµόνωσης 

          Η-06 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 
1. Ιστοί 
3. Σώµα ιστού 
4. Σύνδεση Φωτιστικού - Ακροκιβώτια 
5. Πίλλαρ (Βοηθητικός Πίνακας ∆ιανοµής)  
9. Φωτιστικά 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
3. ΥΛΙΚΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στην εκτέλεση των 

οικοδοµικων εργασιών της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για το έργο: «Μελέτη για την 

ανάπλαση του ΚΧ 9760 και της γύρω περιοχής». 

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών οικοδοµικών εργασιών περιλαµβάνει τα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και τον τρόπο εφαρµογής τους καθώς επίσης και 
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τους τρόπους εκτέλεσης των διαφόρων οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται από 

την µελέτη 

 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές. 

Οι υποβάλλοντες προσφορά έχουν λάβει υπ΄ όψη τους τις προδιαγραφές αυτές. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις κατά το στάδιο της µελέτης εφαρµογής θα βασίζονται 

στις προδιαγραφές αυτές και θα τις ικανοποιούν σ΄ όλα τους τα σηµεία. Σε περίπτωση 

µε δύο ή περισσότερες δυνατότητες η τελική επιλογή επαφίεται ανεπιφύλακτα στην 

κρίση του επιβλέποντα, της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου.  

Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω προδιαγραφές κάποιων υλικών τότε 

ισχύουν όσα αναφέρουν τα σχέδια της µελέτης. 

Οι αναφερόµενοι στο τεύχος αυτό, το τιµολόγιο και τα σχέδια «τύπος» υλικών, έχουν 

ως σκοπό να προσδιορίσουν µε σαφήνεια τις προδιαγραφές, τις αποδόσεις και τα λοιπά 

στοιχεία του υλικού που επέλεξε ο µελετητής. Οι «τύποι» των υλικών αυτών µπορεί να 

αλλάξουν υπό την αυστηρή προϋπόθεση της αντικατάστασής τους από άλλα 

«ισοδύναµα» υλικά  µετά από έγκριση του επιβλέποντα της διευθύνουσας υπηρεσίας 

του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για την κατασκευή του έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τις  ακόλουθες ρυθµίσεις 

σχετικά µε την επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωµάτωσή του 

στο έργο. 
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1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωµάτωσή τους στο έργο 

θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, κανονισµούς και 

περιγραφές. 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

– Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ‘Eνωσης 

(Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

– Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύµφωνα µε τα διεθνή ISO. 

– Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

– Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 

ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν 

υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριµένων αναλύσεων ΑΤΟΕ, 

ΑΤΕΟ, κ.λπ. αυτές περιορίζονται στο Τεχνικό µέρος των αναφεροµένων άρθρων. 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Με τον όρο «υλικά» χαρακτηρίζουµε πρωτογενείς ύλες ή σύνθετες κατασκευές, συσκευές, 

µηχανήµατα κ.λ.π. που διατίθεται έτοιµο στο εµπόριο και µπορεί να ενσωµατωθεί στο έργο 

αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. 

Για να χαρακτηριστεί όµως κάτι σαν υλικό θα πρέπει πλέον της ανωτέρω ιδιότητας δηλαδή 

της ενσωµάτωσής του αυτούσιο στο έργο, επί πλέον να είναι τυποποιηµένο υλικό που 

κυκλοφορεί στην αγορά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και µε συγκεκριµένη τιµή 

τιµοκαταλόγου.   

Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα, καινούρια, άριστης 

ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα εγκεκριµένα πρότυπα. Θα 

ανταποκρίνονται στα εγκεκριµένα δείγµατα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα 
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πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο 

επίσηµο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει. 

Όλα τα εισαγόµενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να 

συνοδεύονται µε το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το 

πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής. 

Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιµοποιούνται και 

θα ενσωµατώνονται στο έργο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των 

παραγωγών ή των κατασκευαστών τους. 

Οι ποσότητες των προσκοµιζοµένων και αποθηκευµένων υλικών θα είναι τόσες ώστε να 

µην διακόπτεται ο ρυθµός των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των 

µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο. 

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα 

και δαπάνη του αναδόχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη λήψη 

ειδικών µέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. 

Η αποθήκευση των προσκοµιζοµένων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό 

διάστηµα, ώστε να αποφεύγεται και η παραµικρή αλλοίωση σ΄ αυτά (σύσταση, φυσική και 

χηµική, αντοχές, και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες, εµφάνιση κ.λπ.) 

και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 

Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να 

είναι δυνατός κάθε στιγµή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να διευκολύνεται η 

κατανάλωσή τους αντίστοιχα µε τη σειρά προσκόµισής τους. 

Η προσκόµιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνες 

του αναδόχου κατά τους ενδεδειγµένους τρόπους ώστε αυτά να µην υφίστανται ζηµιές ή 

άλλες αλλοιώσεις. 

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριµένα δείγµατα και τις προδιαγραφές αυτές ή 

αλλοιώθηκαν κατά τη µεταφορά, αποθήκευση ή λόγω λήξης προθεσµίας χρήσης, κ.λπ., ή 

έχουν χρησιµοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα αποµακρύνονται αµέσως από το 
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εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα 

νέα. 

Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιµών που 

πληρούν όλες τις επί µέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισµού και από δύο 

δείγµατα του κάθε υλικού.  

Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευµένα ή εξουσιοδοτηµένα 

συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόµιµους αντιπροσώπους τους και σύµφωνα 

µε τις ιδιαίτερες λεπτοµέρειες που αναφέρουν. 

 

3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται µε εντολή του αναδόχου κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

Το απασχολούµενο προσωπικό στο έργο θα είναι έµπειρο και εξειδικευµένο (τουλάχιστον 

πενταετής απασχόληση στον τοµέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα  από τις 

ισχύουσες διατάξεις και ρυθµίσεις της σύµβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 

τον χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέµενης σε αυτό 

εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές µηχανηµάτων, κ.λ.π). 

Το προσωπικό θα είναι κατανεµηµένο σε συνεργεία µε πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει 

όλες τις βαθµίδες της οργάνωσης αυτής, π.χ. µηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες 

εξειδικευµένοι, βοηθοί, εργάτες, κ.λπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. 

Η επίβλεψη µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που δεν ανταποκρίνεται 

στην ποιότητα της απαιτούµενης εργασίας ή δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα ή δεν 

συµµορφώνεται στις δεδοµένες εντολές οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΑ 

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουµε το σύνθετο αποτέλεσµα µιας διεργασίας που 

πραγµατοποιείται στο στενό ή διευρυµένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι παρεµφερείς 

χώροι, όπου προετοιµάζονται υλικά για την ενσωµάτωσή τους στο έργο και όπου έχει σαν 
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αποτέλεσµα µία σύνθετη κατασκευή ή ένα λιγότερο ή περισσότερο αυτοτελές στοιχείο από 

αυτά που απαρτίζουν το έργο. 

Καµιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουµένως να έχει δοθεί έγκριση από τον 

εργοδότη για τις µελέτες και τα υλικά σύµφωνα µε τις οποίες θα εκτελεστεί αυτή. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί στον ανάδοχο η εκτέλεση εργασιών 

σύµφωνα µε µελέτες και σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ακόµη εγκριθεί, 

εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον κίνδυνο 

των εργασιών αυτών. 

Καµιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούµενες εργασίες πριν 

καταστούν αφανείς. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα 

την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, µέσα και προσωπικό. 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει 

δείγµατα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους. 

Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την ποιότητα, 

τα υλικά, το δείγµα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα αποκαθίστανται είτε µε πρόσθετες εργασίες και 

επισκευές, εφόσον συµφωνεί o εργοδότης, είτε µε καθαίρεση και ανακατασκευή µε έξοδα 

και φροντίδα του αναδόχου. 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα αποµακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα και 

θα καθαρίζονται οι χώροι µε προσοχή ώστε να µην προξενούνται ζηµιές, φθορές, κ.λπ. στις 

τελειωµένες εργασίες. Επίσης θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για 

αποφυγή ζηµιών, ατυχηµάτων κ.λπ. και το έργο θα παραµένει καθαρό, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, µε εβδοµαδιαίο τακτικό  καθάρισµα των χώρων, µέχρι 

την οριστική παράδοσή του. 

Τελειωµένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγµένο  τρόπο από οποιεσδήποτε 

φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. ∆ιαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και 

θα ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5. 
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5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όπου αναφέρονται οι όροι µελέτη, σχέδιο, τεύχη λεπτοµερειών, νοείται η µελέτη που 

παραδίδει ο υποψήφιος στον ανάδοχο µαζί µε τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της 

εργολαβίας αυτής. 

 

6. ΧΑΡΑΞΕΙΣ  

 ‘Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται µε ευθύνη και κίνδυνο του αναδόχου σύµφωνη µε την 

εγκεκριµένη µελέτη και τα εγκεκριµένα σχέδια. 

Καµιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Για 

τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον 

επιβλέποντα και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα µέσα που 

απαιτούνται γι τον έλεγχο. 

Καµιά απόκλιση από τις ευθυγραµµίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόµενες 

στην εγκεκριµένη µελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλµατα και αποκλίσεις θα 

διορθώνονται αµέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ : 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

1.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

 

Γενικές Οδηγίες Εκτέλεσης 

 

Οι καθαιρέσεις και οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται από έµπειρα και ειδικευµένα συνεργεία 

εξοπλισµένα µε όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα, εργαλεία και λοιπό βοηθητικό 

εξοπλισµό. 

Χρήση εκρηκτικών γενικά δεν επιτρέπεται. 

Τα προς καθαίρεση - κατεδάφιση τµήµατα θα επισηµαίνονται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα 

µε την µελέτη και θα εγκρίνονται από τον Επιβλέποντα που µπορεί να ζητήσει την 

φωτογραφική τεκµηρίωσή τους. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα µελετάται η κατάσταση των κατασκευών, η έκταση, 

το µέγεθος, τα ενσωµατωµένα στις κατασκευές και την περιοχή δίκτυα, οι γειτονικές 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, ώστε να εκτιµηθεί η επιλογή της µεθόδου, των κινδύνων, 

των µέτρων ασφάλειας και προστασίας, οι οχλήσεις, η ρύπανση, οι τυχόν τροποποιήσεις 

των δικτύων, οι τρόποι µεταφοράς και οι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης των προϊόντων 

καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων, οι αποθήκες χρησίµων υλικών και κυρίως των υλικών που 

θα επανατοποθετηθούν. 

Θα επιδιώκεται οι εργασίες καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων να αρχίζουν και να 

ολοκληρώνονται σε χρονική περίοδο µε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα µε την 

µέθοδο που θα επιλεγεί. 

Η καθαίρεση τµηµάτων θα εκτελείται µετά από προσεκτικό αποχωρισµό του τµήµατος από 

τα γειτονικά του και την ενδεδειγµένη αντιστήριξη των διατηρούµενων κατασκευών, για να 

ελαχιστοποιούνται οι φθορές σε αυτά. Οι τοµές θα προστατεύονται κατάλληλα µέχρι την 

αποκατάστασή τους. 
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Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας τα υπό καθαίρεση 

τµήµατα να παραµένουν ασφαλή και να µην υπάρχει ο παραµικρός κίνδυνος κατάρρευσης. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι εργασίες τα αποµένοντα τµήµατα 

του έργου θα εξασφαλίζονται επιπρόσθετα από οποιοδήποτε κίνδυνο και τις καιρικές 

συνθήκες. 

 

Μέτρα ασφάλειας  

 

Για επιβεβαίωση της ασφάλειας και της καταλληλότητας της µεθόδου θα διενεργούνται 

δοκιµαστικές τοµές και καθαιρέσεις. Όλες οι δοκιµαστικές τοµές θα αποκαθίστανται 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εργασίες αν οι καθαιρέσεις µαταιωθούν. 

Θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα αποτροπής κινδύνων, κατάρρευσης, διατάραξης και 

υπερφόρτωσης κατασκευών από τα προϊόντα καθαιρέσεων. 

Θα µελετώνται και θα κατασκευάζονται ύστερα από την έγκριση της Επίβλεψης οι 

απαιτούµενες βοηθητικές κατασκευές, ικριώµατα, αντιστηρίξεις, υποστηρίξεις και οι 

περιφράξεις για όσο διάστηµα χρειασθεί. 

Οι µέθοδοι καθαιρέσεων θα επιλέγονται από τον Ανάδοχο µε κριτήριο την ασφάλεια και τα 

αναφερόµενα πιο πάνω και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη ύστερα από τεκµηριωµένη 

εισήγηση. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ολοκληρωτική ευθύνη για 

τις εργασίες και τα τυχόν αποτελέσµατά τους. 

Ο Ανάδοχος θα παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας για την ζωή των εργαζοµένων 

στο έργο και τρίτων, όπως και των περιοίκων από πλευράς ενόχλησης από την 

δηµιουργούµενη σκόνη. 

Ο Ανάδοχος θα παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την προστασία γειτονικών 

κατασκευών, της περιουσίας του Εργοδότη και τρίτων.  

 

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08, 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09 
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Γενικά 

 

Η παρούσα οµάδα αναφέρεται στον τρόπο της εκτέλεσης όλων των απαιτούµενων 

προεργασιών και χωµατουργικών εργασιών, µε βάση την γεωτεχνική έρευνα και σύµφωνα 

µε την εγκεκριµένη από την υπηρεσία µελέτη, δηλαδή των γενικών και ειδικών εκσκαφών, 

εκσκαφών τάφρων, θεµελίων, ανεξάρτητα από τα µέσα η τον χαρακτηρισµό του εδάφους, 

µεταφορών, αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών και προσκόµισης στο εργοτάξιο 

υλικών επίχωσης ανεξάρτητα από την απόσταση των µεταφορών και της αποζηµίωσης 

καθυστέρησης των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων κάθε φύσης επιχώσεων θεµελίων ή 

τοιχίων, µε υγιή θραυστά υλικά (η επίχωση µε προϊόντα προερχόµενα από τις εκσκαφές θα 

γίνεται µόνο όταν αυτά κριθούν κατάλληλα από την επίβλεψη) και γενικά κάθε εργασία του 

κεφαλαίου 2000 του ΑΤΟΕ. 

Όλες οι χωµατουργικές εργασίες, µε βάση την γεωτεχνική έρευνα, θα εκτελεσθούν  

σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τις έγγραφες οδηγίες του επιβλέποντα, τηρουµένων 

αυστηρά των καθορισµένων σταθµών. 

Ο ανάδοχος  πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα προβεί µε δαπάνες του και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα στην λήψη όλων των τοπογραφικών και λοιπών 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για την πιστή εφαρµογή των σχεδίων και την ορθή 

εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. 

Ο ανάδοχος θα προβαίνει στις αναγκαίες αντιστηρίξεις των πρανών, τα οποία θα 

διαµορφώνονται εντελώς κατακόρυφα και θα έχουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. 

 

Είδος και θέση των εργασιών 

 

Περιλαµβάνονται οι κάθε είδους εκσκαφές µέσα στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. 

Ο ανάδοχος θα εφαρµόζει τα σχέδια εκσκαφών της µελέτης και θα προβαίνει κάθε φορά, 

στη χάραξη του περιγράµµατος των εκσκαφών που πρόκειται να εκτελέσει πάνω στο 

έδαφος. 

Αν απαιτηθεί, πριν από την χάραξη αυτή, θα ισοπεδώνει το έδαφος ή και θα του εξαλείφει 

όλες τις ανωµαλίες και τα εµπόδια. 
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Οι κορυφές του περιγράµµατος των εκσκαφών θα εξασφαλίζονται από σταθερά σηµεία που 

να µην καταστρέφονται κατά τις εργασίες. 

Η χάραξη και οι στάθµες θα εγκρίνονται πριν από την έναρξη των εργασιών και θα γίνονται 

γνωστά στην Επίβλεψη τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, η µέθοδος, ο αριθµός του 

προσωπικού, τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά του εδάφους και τυχόν άλλες πληροφορίες. 

Η επιλογή των µέσων και της µεθόδου εργασιών θα γίνεται από τον εργολάβο και θα 

προσδιορίζεται από το είδος της εκσκαφής : Φύση του εδάφους (βράχος, ηµίβραχος, γαίες) 

και κατηγορία εκσκαφής ανάλογα µε τις διαστάσεις της (γενική η εκσκαφή τάφρων, 

θεµελίων, φρεάτων κ.λπ.). 

 

Για την επιλογή αυτή θα ισχύσουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

•∆εν θα προκαλούνται διαταραχές στο γειτονικό µε την εκσκαφή έδαφος, δεν θα 

επηρεάζουν το έδαφος που βρίσκεται κάτω από τη στάθµη εκσκαφής και δεν θα προκαλούν 

ζηµιές ή φθορές σε ήδη κατασκευασµένα τµήµατα του έργου. 

•Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις ασφαλείας των οποιωνδήποτε ανθρώπων και περιουσιών. 

 

Η Επίβλεψη στην οποία θα γνωστοποιούνται τα µέσα και οι µέθοδοι εκσκαφής, δικαιούται 

να απαγορεύσει ότι κατά την τεκµηριωµένη γνώµη της δεν ικανοποιεί τις πιο πάνω 

απαιτήσεις και ο ανάδοχος χωρίς άλλη διαδικασία θα αναπροσαρµόζει τον τρόπο 

κατασκευής. 

Η εκσκαφή θα γίνεται έτσι ώστε να εφαρµόζονται µε ακρίβεια οι χαράξεις, τα υψόµετρα, οι 

κλίσεις και τα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της µελέτης και ιδιαίτερα σε χαντάκια 

σωληνώσεων και υπογείων καναλιών (ανοχές: για πλάτη θεµελίων = 3% του πλάτους και 

για στάθµες δαπέδων και πυθµένων θεµελίων = +, - 2 cm). 

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν µετά τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγµένες από πετρώµατα 

που ο ιστός τους έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί ή αποσαθρωθεί από την εκσκαφή. 

Οι επιφάνειες και γενικά ο χώρος του σκάµµατος θα έχουν το γεωµετρικό σχήµα που 

προβλέπεται στα αντίστοιχα σχέδια (οριζόντιες, κατακόρυφες κ.λπ.). 
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Όπου λόγω µεγάλων κλίσεων δηµιουργούνται υψηλά και απότοµα πρανή θα γίνονται 

αναβαθµοί. 

Οι πυθµένες των εκσκαφών πάνω στους οποίους θα εδραστούν οι φέρουσες  κατασκευές, 

θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα καθαριότητας, σύµφωνα µε την µελέτη, για την προστασία 

του πετρώµατος από πιθανές διαβρώσεις και άλλες διαταραχές. 

Το πάχος του σκυροδέµατος αυτού θα λαµβάνεται υπ'όψη στον προσδιορισµό του 

υψοµέτρου της  επιφάνειας της εκσκαφής.  

Η κάλυψη αυτή θα γίνεται αµέσως µετά την αποπεράτωση των εκσκαφών. 

Πριν από τη διάστρωση αυτού του σκυροδέµατος, ο πυθµένας της εκσκαφής θα 

απαλλάσσεται τελείως από εναποµείναντα προϊόντα εκσκαφών, ή από αποσαθρωµένα 

πετρώµατα και αν απαιτείται θα συµπυκνώνεται ώστε η επιφάνειά του να καταστεί κατά το 

δυνατόν επίπεδη, οµοιόµορφη και συνεκτική. 

Για την συµπύκνωση θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.5.4 της Π.Τ.Π. Τ50 

και της παραγράφου 2.9.4.3.1 της Π.Τ.Π.Χ1 του Υ∆Ε. 

Σε περίπτωση µαλακού πυθµένος πριν από τη διάστρωση αυτού του σκυροδέµατος, θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.5.3 της Π.Τ.Π. Τ50 του Υ∆Ε. 

Εάν κατά την εκσκαφή συναντηθούν εδαφικοί θύλακες µε µικρότερη φέρουσα ικανότητα 

από αυτή που έχει ληφθεί υπ' όψη στη µελέτη των θεµελιώσεων, τότε η φέρουσα ικανότης 

θα αποκαθίσταται µε τύπανση ή συµπύκνωση του εδάφους και αν η Επίβλεψη κρίνει τα 

µέτρα ανεπαρκή, µε αντικατάσταση του κακής ποιότητας εδαφικού στρώµατος από 

ελεγχόµενο επίχωµα και στη συνέχεια εξυγιαντική διάστρωση µε λιθόδεµα των 200 kg 

τσιµέντου. 

Σε περίπτωση υπογείων υδάτων, ο εργολάβος θα εγκαταστήσει πλήρες σύστηµα αντλήσεως 

αυτών, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται εν ξηρώ. (Αναρροφητικές αντλίες, στραγγιστήρια, 

κ.λπ.). 

Επίσης µε ανάλογα µέτρα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποµακρύνει νερά τα οποία 

για διαφόρους λόγους εισέρευσαν ή εισρέουν στο εργοτάξιο. 

Αν από νερά βροχής, εισρέοντα κ.λπ. έχουν δηµιουργηθεί αλλοιώσεις στις παρειές του 

σκάµµατος οι αλλοιώσεις αυτές θα αποκαθίστανται, ώστε το πέτρωµα να επανακτήσει τις 

ιδιότητές του και προπάντων τη φέρουσα ικανότητά του. 
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Ο ανάδοχος θα αποµακρύνει από το εργοτάξιο τα προϊόντα εκσκαφής που θα κριθούν 

ακατάλληλα για επιχώσεις. 

Η αποµάκρυνση θα γίνει µε φόρτωση των προϊόντων αυτών σε κατάλληλο µεταφορικό 

µέσο. 

Η µεταφορά τους θα γίνει σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρο επιτρεπτό από τις 

αρµόδιες αστυνοµικές κ.λπ. αρχές και η εκφόρτωση και διάστρωσή τους θα είναι 

κατάλληλη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Η µεταφορά θα γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει οµαλή κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο και µε 

ασφάλεια έναντι των εργασιών και των εργαζοµένων. 

Τα κατάλληλα για επιχώσεις προϊόντα θα µεταφερθούν και θα εναποτεθούν σε κατάλληλο 

χώρο στο εργοτάξιο. 

Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία έργων κοινής ωφελείας 

(ηλεκτρικοί, αποχετευτικοί, υδρεύσεως, τηλεφωνικοί αγωγοί κ.λπ.) που τυχόν ευρίσκονται 

µέσα στην εκσκαφή. 

Σε περίπτωση που από τα πράγµατα είναι αναγκασµένος να διακόψει τη λειτουργία αυτών 

των έργων θα το κάνει ύστερα από άδεια των αρµόδιων υπηρεσιών. 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς µέτρα ασφαλείας για τη προστασία ανθρώπων και οµόρων ιδιοκτησιών και 

ειδικότερα θα προστατεύει τους ευρισκόµενους στο εργοτάξιο από πτώση µέσα στο σκάµµα 

κ.λπ. µε κατάλληλη κατασκευή περιφράγµατος και µε την τοποθέτηση ανάλογων πινακίδων 

επισήµανσης. 

Οι επιχώσεις θα γίνουν µε τα καταλληλότερα προϊόντα των επιτόπου εκσκαφών ή µε 

δάνειες γαίες και ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου που καλούνται να εξυπηρετήσουν 

(επιχώσεις φέρουσες και µη φέρουσες), κατ’ απόλυτη κρίση της επίβλεψης. 

Στις φέρουσες επιχώσεις κατατάσσονται: επιχώσεις πάνω στις οποίες θα εδραστεί 

θεµελίωση του έργου, επιχώσεις για τη δηµιουργία φερόντων δαπέδων µέσα ή έξω από τα 

κτίρια κ.λπ., καθώς και οι επιχώσεις για την πλήρωση των κενών µεταξύ των θεµελίων, εφ' 

όσον πάνω από τα θεµέλια αυτά κατασκευάζονται φέροντα δάπεδα. 

Οι µη φέρουσες επιχώσεις δεν φορτίζονται από άλλα φορτία εκτός από το ίδιο βάρος τους.  
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Τέτοιες είναι επιχώσεις για δηµιουργία πρασίνου, πρανών διακοσµητικών εξωτερικών 

πρανών τοίχων αντιστηρίξεως, για πλήρωση κενών µεταξύ τµηµάτων του έργου και του 

περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. 

Αυτές οι δύο διακρίσεις των επιχώσεων είναι που, κυρίως, θα προσδιορίζουν τον τρόπο 

κατασκευής τους και την επιλογή των χωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λόγω ακαταλληλότητας ή και ανεπάρκειας των 

προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και δάνειες γαίες, τότε αυτές που θα 

χρησιµοποιηθούν για τη κατασκευή των επιχωµάτων θα είναι απόλυτα κατάλληλες για το 

συγκεκριµένο επίχωµα, θα έχουν την απαιτούµενη σύνθεση και θα είναι επιδεκτικές για 

τύπανση και απόκτηση της πυκνότητας που προβλέπεται από τη µελέτη. 

Υλικό το οποίο δεν πληροί  αυτές τις προϋποθέσεις και δεν είναι σύµφωνο µε τις 

προδιαγραφές θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο και θα εναποτίθεται σε µέρος 

που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές. 

Οι επιχώσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου. 

Το είδος γενικά των χρησιµοποιουµένων για τις επιχώσεις υλικών προσδιορίζεται από τα 

κατασκευαστικά σχέδια των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και την τεχνική 

περιγραφή. 

Ο ανάδοχος πριν από την κάθε έναρξη επιχώσεων θα προβαίνει στη χάραξη πάνω στο 

δάπεδο εργασίας, του περιγράµµατός τους και την τοποθέτηση σαφών και εµφανών 

ενδείξεων των γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών και θα δίνονται τα πιο κάτω 

στοιχεία στην επίβλεψη : 

•Τα τελικά πάχη των επιχώσεων. 

•Τα υψόµετρα και τις κλίσεις της άνω επιφάνειάς τους. 

•Τα πάχη των επιµέρους στρώσεων των επιχώσεων. 

•Ο προορισµός των επιχώσεων. 

•Οι γαίες που θα χρησιµοποιηθούν. 

•Τα µέσα µε τα οποία θα εκτελεστούν οι επιχώσεις. 

•∆ιάφορες πληροφορίες εργοταξιακού ενδιαφέροντος (τρόπος για την  τύπανση, διαβροχή 

µε νερό, καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν την εκτέλεση των εργασιών κ.λπ.). 
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•Τα µέτρα που θα λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών για αποφυγή ζηµιών σε 

παρακείµενα έργα, σε όµορες εγκαταστάσεις κ.λπ. 

•Οι έλεγχοι που θα εκτελεστούν για τη διαπίστωση της ποιότητας της εργασίας και η 

πυκνότητα και συχνότητα των ελέγχων αυτών. 

•Τα προστατευτικά µέτρα για τις εκτελεσµένες επιχώσεις. 

•Και κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο ανάδοχος ήθελε κρίνει χρήσιµη για την ποιότητα 

και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. 

Η επιλογή των µέσων και της µεθόδου εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο. 

Για την επιλογή αυτή θα ισχύσουν όµως οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 

προδιαγραφές της µελέτης. 

Οι επιχώσεις θα γίνονται µε ακρίβεια στην εφαρµογή, των υψοµέτρων, των κλίσεων και 

των λοιπών στοιχείων της µελέτης. 

Η επίχωση θα είναι στερεό οµοιογενές σώµα, δηλαδή µε σταθερές τεχνικές και φυσικές 

ιδιότητες σε όλη τη µάζα της. 

Για την απόδειξη αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, αλλά και  µετά το πέρας της επίχωσης, 

η επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει να ληφθούν δείγµατα που θα εξετάζονται σε κρατικό 

εργαστήριο. 

Τα φέροντα επιχώµατα θα είναι εγκιβωτισµένα και θα προστατεύεται πλήρως κάθε διαρροή 

του υλικού από οποιαδήποτε αιτία. 

Τα υλικά για  επιχώσεις θα υφίσταται τις απαιτούµενες επεξεργασίες για την απόκτηση των 

ιδιοτήτων του (κοσκινίσµατα, αναµίξεις, διαβροχές κ.λπ.), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης και οι εργασίες των επιχώσεων θα εκτελεσθούν επίσης σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς και τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Τα υλικά των επιχώσεων θα δέχονται τη κατάλληλη για κάθε περίπτωση συµπύκνωση, ώστε 

το επίχωµα να αποκτά την απαιτούµενη πυκνότητα και ανάλογες λοιπές µηχανικές ιδιότητες 

και θα συµπυκνώνονται µε τα πλέον κατάλληλα µέσα (στατικοί, δονητικοί οδοστρωτήρες, 

µηχανήµατα κρούσης κ.λπ.).  

Οι φέρουσες επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών θα γίνονται κατά στρώσεις των 20 cm και θα 

συµπυκνώνονται µέχρι ποσοστό 95% της µεγαλύτερης πυκνότητας κατά PROCTOR. 

Στη διάρκεια βροχοπτώσεων δεν θα γίνεται καµιά εργασία συµπύκνωσης. 
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Εκτός από τις επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών ή δανείων γαιών, θα γίνουν επιχώσεις µε 

σκύρα οδοστρωσίας και θραυστό υλικό της Π.Τ.Π Ο155, όπως στην Τεχνική περιγραφή 

περιγράφονται και φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. 

Οι εργασίες αυτών των επιχώσεων θα εκτελεσθούν επίσης σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

και τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Η αποµάκρυνση των µη επιφανειακών οµβρίων θα γίνεται µε δίκτυα αποστράγγισης 

(Drainage µε διάτρητους τσιµεντοσωλήνες και σκυρόστρωση), σύµφωνα µε τα σχέδια. 

 

Γενικά οι εργασίες των επιχώσεων θα γίνονται µε την µέγιστη δυνατή ακρίβεια (ανοχές για 

στάθµες επιχώσεων = +,- 3 cm) και επισηµαίνεται επίσης ότι θα προστατεύονται µε την 

λήψη κατάλληλων µέτρων οι στεγανοποιήσεις σε τµήµατα που γίνονται επιχώσεις. 

 

Λιθοστρώσεις/λιθοπληρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων για 

την προστασία των χώρων που εδράζονται στο έδαφος, καθώς και στην περίπτωση 

βελτίωσης της θεµελίωσης αν το έδαφος είναι κακής ποιότητας. 

Η λιθοπλήρωση θα γίνεται µε κατάλληλο µέγεθος λίθων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

επίβλεψης και η επάνω επιφάνεια θα µορφώνεται επίπεδη και θα καλύπτεται µε στρώσεις 

από σκύρα διαστάσεων 3 έως 5 cm και σε συνολικό πάχος συµπυκνωµένης στρώσης 10 

cm. 

Στο πάχος του λιθόστρωτου, όταν απαιτείται θα προβλέπονται διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες 

για την αποµάκρυνση των υπόγειων υδάτων. 

Σε όσες θέσεις προβλέπεται από τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή πλήρωση µε 

κηπευτικό χώµα, αυτό θα είναι σύστασης αµµοαργιλώδους ή αµµοπηλώδους προερχόµενο 

από βάθος εκσκαφής (βάθος λήψης) 0,70 έως 1,00 m, µε το Ρ.Η. να κυµαίνεται από 6 - 8. 

Στo χώµα που θα είναι απαλλαγµένο από ξένες προσµίξεις, πέτρες, χαλίκια, ρίζες κλπ.  θα 

αναµιχθεί τύρφη και κατάλληλη ζωική κόπρος. 

Το ελαφριά συµπυκνωµένο πάχος θα είναι 30 cm. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα ανταποκρίνονται στις ποιότητες 

κονιαµάτων που προδιαγράφει ο ΑΤΟΕ για κάθε εργασία εκτός αν αναφέρονται 

συγκεκριµένα στα επόµενα κεφάλαια. 

Απόκλιση από την απαίτηση αυτή µπορεί να γίνει δεκτή µόνο ύστερα από ειδική έγκριση. 

Τα κονιοδέµατα και σκυροδέµατα που θα απαιτηθούν στο έργο, εκτός από εκείνα των 

φερουσών κατασκευών, θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου που 

συνοδεύει τη µελέτη και όπως ορίζεται στα κεφάλαια του τεύχους αυτού. 

Ελαφρά κονιοδέµατα θα κατασκευάζονται όπως ορίζεται στα επί µέρους κεφάλαια αυτού 

του τεύχους. 

 

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

– Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης 

(Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

– Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύµφωνα µε τα διεθνή ISO. 

– Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

– Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 

ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν 

υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά  ή Ελληνικά. 

 

3. ΥΛΙΚΑ 

3.1. Κονίες: 
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Τσιµέντο Portland Ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα. 

Ασβέστης. Σε πολτό, καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά σβησµένος και ωριµασµένος 

στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο σύµφωνα µε 

τα Ελληνικά πρότυπα. 

3.2. Αδρανή. 

Σκύρα, σύντριµµα και άµµος συλλεκτή ή λατοµείου από υψηλής αντοχής (650 

χγρ./cm2) υγιές και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές µεταβολές µητρικό 

πέτρωµα, καθαρή χωρίς φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές 

(εύθρυπτα, αποσαθρώσιµα υλικά) και χηµικές φωσφορικές, σιδηρούχες, 

αλογονούχες, µολυβδούχες κ.λπ..) προσµίξεις, µε κανονικού σχήµατος (στρογγυλό 

- κυβικά) κόκκους, µεγέθους κατά ΑΤΟΕ 3009 και 7009 κατά περίπτωση. 

Μαρµαρόσκονη λευκή, λεπτόκοκκη πλήρους και οµαλής κοκκοµετρικής σύνθεσης 

και κατά τα λοιπά όπως στην παράγραφο περιγράφεται. 

3.3. Νερό καθαρό από το δίκτυο πόλεως. 

3.4. Οπλισµοί 

Οπλισµοί από δοµικούς χάλυβες κατά DIN. 

∆οµικά πλέγµατα και ελάσµατα γαλβανισµένα εν θερµώ, κατά B.S. 

3.5. Πρόσµικτα µόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης από τον επιβλέποντα ύστερα από πλήρως 

τεκµηριωµένη πρόταση του αναδόχου. 

3.6. ∆είγµατα θα προσκοµισθούν από όλα τα υλικά για έγκριση σε ικανή ποσότητα. Ο 

επιβλέπων µπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, πιστοποιητικά 

ποιότητας (τσιµέντο, χάλυβες, κ.λπ.), κοκκοµετρική µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές 

και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θελήσει. 
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Τα κονιάµατα θα κατασκευάζονται σύµφωνα  µε τις συνιστώµενες κατά περίπτωση 

αναλογίες µε µηχανικό αναµικτήρα. Ανάµειξη µε τα χέρια αποκλείεται. 

Για πολύ µικρές ποσότητες κονιάµατος θα επιτρέπεται η ανάµειξη µε τα χέρια αλλά µόνο 

µέσα σε κατάλληλα µεταλλικά δοχεία. 

Ο αναµικτήρας θα είναι καθαρός και πριν από τη χρήση θα πλένεται. Επίσης θα πλένεται 

πάντοτε µετά τη χρήση εφόσον παρασκευάζονται µ’ αυτόν εναλλάξ διαφορετικής σύστασης 

κονιάµατα. 

Τέλος, θα πλένεται τουλάχιστον κάθε 3 ώρες εφόσον λειτουργεί συνεχώς, έστω και αν 

παρασκευάζεται ίδιας σύστασης κονίαµα. Το παρασκευαζόµενο κονίαµα δεν επιτρέπεται να 

παραµείνει στον αναµικτήρα περισσότερο από 3 λεπτά κατά την ανάµειξη ή µετά το τέλος 

της. 

Η µέτρηση των αναλογιών θα γίνεται µε καθαρά µεταλλικά δοχεία κατάλληλων διαστάσεων 

ή άλλο δόκιµο σύστηµα (π.χ. αυτόµατο ζυγιστήριο). Το παρασκευαζόµενο κονίαµα πρέπει 

να είναι οµοιογενές και οµοιόµορφο, συνεκτικό και εργάσιµο και θα φυλάσσεται µέχρι να 

καταναλωθεί σε µεταλλικά δοχεία και συνθήκες, τέτοιες ώστε να  αποκλείεται ο 

διαχωρισµός του ή να επηρεαστεί η πήξη του από απώλεια νερού. 

Οι παρασκευαζόµενες ποσότητες θα είναι τόσες ώστε το παρασκευαζόµενο κονίαµα να 

καταναλώνεται πριν από την έναρξη της πήξης. 

Εφόσον επιτραπούν πρόσµικτα, αυτά θα προστίθενται στο κονίαµα σε αναλογίες και µε 

τρόπο που έχει υποδείξει ο κατασκευαστής τους. 

Από κάθε είδος κονιάµατος θα κατασκευάζονται επαρκή δείγµατα για έγκριση, τουλάχιστον 

ένα µήνα πριν τη συστηµατική χρήση τους στο έργο. 

∆ειγµατοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς 

και τις εντολές του επιβλέποντα για τον έλεγχο της ποιότητας των κονιαµάτων. 

∆είγµατα και δοκιµές κονιαµάτων µε πρόσµικτα θα παρέχονται στον επιβλέποντα για 

έγκριση δύο µήνες πριν από τη συστηµατική χρήση τους στο έργο. 
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5. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή κονιαµάτων πριν από τον έλεγχο και την  προετοιµασία του 

υποστρώµατος. Υπόστρωµα σαθρό, ασταθές, βρώµικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς 

ουσίες, λείο και πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, 

σκόνες κ.λ.π. να τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαµα που θα 

διαστρωθεί να έχει πρόσφυση και να µην επηρεάζεται η πήξη του. 

Κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί ή επανεπεργαστεί (αναγεννηµένο) ή έχει αρχίσει να 

σκληρύνεται πρέπει να αποµακρύνεται από το έργο. 

Το υπόστρωµα που θα δεχτεί κονίαµα ή τα συνδεόµενα στοιχεία µε το κονίαµα θα πρέπει να 

έχουν αντοχή µεγαλύτερη από το κονίαµα. 

∆εν θα διαστρώνεται κονίαµα υπό θερµοκρασίες κάτω των +5°C, ή σε παγωµένο 

οδόστρωµα ή µε πολύ ξηρό καιρό. 

∆ιαστρωµένο κονίαµα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστηµα τόσο ώστε η πήξη 

του να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα, κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς 

να είναι εκτεθειµένο σε ισχυρά ρεύµατα αέρα. 

Η κατασκευή επιχρισµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης, 

του ΑΤΟΕ και τις ειδικές προδιαγραφές του αντίστοιχου κεφαλαίου του παρόντος. 

∆εν επιτρέπονται εργασίες διάστρωσης κονιαµάτων, επιχρισµάτων, κ.λ.π. 

1. Πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κασσών, πλαισίων, αγωγών, κάθε είδους στηριγµάτων, 

κ.λ.π στοιχείων που πρόκειται να ενσωµατωθούν στα επικαλυπτόµενα οικοδοµικά στοιχεία 

και δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος. 

2. Χωρίς να έχουν καλυφθεί και γενικά προστατευτεί στοιχεία, επιφάνειες, κ.λ.π που δεν 

επιχρίονται ή έχουν µόλις επιχριστεί. 

3. Χωρίς να έχουν προστατευθεί παρακείµενα υλικά ή κατασκευές. 
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Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοφερόµενα, θα καλύπτουν όλες τις 

απαιτήσεις ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές ή την 

επιχριωµένη επιφάνεια. 

 

6. ΑΝΟΧΕΣ 

Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3 µ. καθ’ όλες τις 

διευθύνσεις όχι µεγαλύτερη από 3mm. 

Aπόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 5mm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-∆ΑΠΕ∆ΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-02-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε τις δαπεδοστρώσεις του έργου. 

Εφόσον στη µελέτη προβλέπονται ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, κανάλια, κουτιά 

διακλαδώσεων, κ.λπ., θα πρέπει αυτά να προσδιοριστούν επακριβώς και να εκτελεστούν 

όλες οι απαιτούµενες εργασίες εκ των προτέρων ή παράλληλα ώστε οι εργασίες να 

προχωρούν οµαλά χωρίς καθυστερήσεις και κακοτεχνίες. Επιπλέον φορτία από πρόσθετα 

στρώµατα εξίσωσης στάθµης, εγκιβωτισµού καναλιών, ανάρτησης εξοπλισµού, κ.λπ., θα 

πρέπει να ελέγχονται σε σχέση µε την στατιστική µελέτη του κτιρίου. 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο δάπεδο επί εδάφους ώστε πριν από κάθε εργασία να 

έχουν κατασκευασθεί, εγκιβωτισθεί και ελεγχθεί όλα τα οριζόντια δίκτυα. 

 

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των δαπέδων είναι: 

-ψυχρή άσφαλτος 

-ψυχρές τσιµεντόπλακες 

-λιθότρωτο από σχιστόλιθο 

-Χυτό µονολιθικό κονίαµα τύπου κουρασανίου (kourasanit)  

-Ξύλινο εξωτερικό δάπεδο  

 

 

2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 
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– Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης 

(Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.   

– Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύµφωνα µε τα διεθνή ISO. 

– Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

– Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 

ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν 

υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

 

3. ΥΛΙΚΑ 

3.1. Αδρανή, όπως στο κεφάλαιο ∆’. 

3.2. Κονιοδέµατα, όπως στο κεφάλαιο ∆’. 

3.3 Ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου Α ή Β, της Π.Τ.Π. Α265 ή Α245 του Υ.∆.Ε. πάχους 5 εκ. 

ως υπόστρωµα για υπαίθριες δαπεδοστρώσεις. 

3.4. Ψυχρή άσφαλτος χρώµατος γκρι ή καφέ 

3.5. Ψυχρές τσιµεντόπλακες µπεζ, λείες, διαστάσεων 40*40 εκ., πάχους 3 εκ. σύµφωνα 

µε τις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε και ψυχρές τσιµεντόπλακες οδηγοί τυφλών χρώµατος 

λευκό,διαστάσεων 40*40 εκ., πάχους 3 εκ. 

3.6. Ψυχροί κυβόλιθοι 

3.7. Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο 

3.8. Βιοµηχανικό δάπεδο τσιµεντοειδούς βάσης 

3.9. Χωµάτινο σταθεροποιηµένο δάπεδο τύπου κουρασανίου (kourasanit) 

3.10. Ελαστικό δάπεδο χώρου υπάιθριας εκγύµνασης 
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�Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει στον εργοδότη και χαρτοκιβώτια κάθε εγκεκριµένου τύπου 

δαπέδου για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης ή αντικατάστασης 20 τ.µ. δαπέδου στο 

έργο. 

Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους, ώστε να παραµείνουν αναλλοίωτα µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο. 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΑ  

4.1. Γενικά: 

Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρµοί, οι αρµοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι 

προς τις κύριες διαστάσεις του χώρου.               

Η επιλογή ανήκει στον ανάδοχο και υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη. Οι αρµοί θα 

φαίνονται στις κατόψεις δαπέδων. 

Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έµπειρα και εξειδικευµένα 

συνεργεία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευασθούν δείγµατα 5 τ.µ. που θα 

περιλαµβάνουν όλα τα επί µέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι τελειωµένα, όπως 

η παραδοτέα εργασία, προκειµένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από τον επιβλέποντα. 

Εργασίες κατώτερες από τα εγκεκριµένα δείγµατα δεν θα γίνονται δεκτές. 

∆άπεδα ελαττωµατικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές, κούφια, 

ρηγµατωµένα, σαθρά και εύθριπτα, µε πλακίδια που δεν είναι πλήρως κολληµένα, µε 

φυσαλίδες αέρα, ζαρώµατα, στρεβλώσεις και ελαττωµατικούς γενικά αρµούς, 

εσφαλµένες κλίσεις, κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτά σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του 

κεφαλαίου Β. 

Μεταξύ κτιρίων και εξωτερικών δαπέδων θα υπάρχει συνεχής αρµός 20 mm. Ο αρµός 

θα δηµιουργηθεί µε µαλακό συµπιεζόµενο υλικό και θα σφραγισθεί µε ελαστοµερή 

ασφαλτική µαστίχη. Κατά τον ίδιο τρόπο ανά 20mm (τρέχον µέτρο) ή ανά 10 m µήκος 

θα διαµορφωθούν αρµοί διαστολής. 
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Όλα τα εξωτερικά δάπεδα θα είναι εγκιβωτισµένα µε πρόχυτα ή επί τόπου 

κατασκευαζόµενα κράσπεδα σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 2% για την ελεύθερη απορροή 

των οµβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό ή υπεδάφιο σύστηµα απορροής 

χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και οχηµάτων. Οι κλίσεις θα 

αρχίσουν να διαµορφώνονται µε τις υποβάσεις και θα λάβουν την τελική µορφή τους µε 

τα υποστρώµατα. 

Σε επίκαιρα σηµεία τα κράσπεδα θα έχουν ράµπες για την κυκλοφορία αναπηρικών 

αµαξιδίων σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

Το υπόστρωµα των δαπέδων όπου θα κυκλοφορούν πεζοί θα κατασκευασθεί από 

σκυρόδεµα C12/15 οπλισµένο µε St IV T 92 µέσου πάχους 10 εκ. όπου αναµένεται και 

κυκλοφορία οχηµάτων ανάγκης θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο 

µε St IV T.131 µέσου πάχους 15 εκ.  

Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης. 

Όπου προβλέπονται πλακοστρώσεις από ενιαίου τύπου πλάκες, αυτές θα τοποθετούνται 

κολυµβητά µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150kgr τσιµέντου πάχους κατά µέσο όρο 

30 χλστ. Μεταξύ πλακών θα αφεθούν ισοπαχείς αρµοί 10 χλστ. που αρµολογηθούν µε 

τσιµεντοκονίαµα κοινού τσιµέντου αναλογίας 1:15. Αρµοί διαστολής θα προβλεφθούν 

σύµφωνα µε την το παρόν κεφάλαιο. 

 

4.2. Υποβάσεις: 

Σε χώρους που προβλέπονται υποβάσεις θα κατασκευασθούν στρώσεις από 

γαρµπιλόδεµα των 300 kgr τσιµέντου αναλογίας 1:3. Θα είναι ενισχυµένες µε πλέγµα 

St IV T 92 στο µέσο του πάχους όπου απαιτείται. Τα αδρανή θα είναι κοκκοµετρηµένα 

µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 16 χλστ. ώστε το γαρµπιλόδεµα να αναπτύξει τις 

απαιτούµενες από την εγκεκριµένη µελέτη αντοχές, να είναι εργάσιµο και να περιέχει το 

λιγότερο δυνατό νερό. Πρόσµικτα θα χρησιµοποιηθούν µόνο ύστερα από ειδική έγκριση 

του επιβλέποντα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους και ύστερα από την 
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κατασκευή δειγµάτων τουλάχιστον οκτώ (8) εβδοµάδες πριν την έναρξη της 

κατασκευής. Θα κατασκευαστούν αρµοί 12-16 τ.µ. 

Θα διαµορφωθούν και οι αρµοί διαστολής της υπόβασης. Οι αρµοί αυτοί θα υποδιαιρούν 

την υπόβαση σε τµήµατα επιφάνειας 20 τ.µ. µε αναλογίες πλευρών µέχρι 1:1,5. Οι 

αρµοί αυτοί θα έχουν πλάτος 3-5 χλστ. και θα σφραγισθούν µε κατάλληλο στεγανωτικό 

υλικό (π.χ. λωρίδες µεµβράνης, ασφαλτική µαστίχη, κ.λπ). 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την απόλυτη επιπεδότητα (καλό τρίψιµο), την 

οριζοντιοποίηση ή την πρόσδοση των απαιτούµενων κλίσεων, τη σωστή και χωρίς 

ρηγµάτωση πήξη των κονιοδεµάτων της υπόβασης και την απόδοση γερής, τραχείας 

αλλά οµαλής και επίπεδης επιφάνειας, έτοιµης να δεχθεί τα τελειώµατα των δαπέδων 

του έργου. 

 

4.3. Ψυχρή Άσφαλτος: 

Στο επίπεδο κίνησης των οχηµάτων τοποθετείται ψυχρή άσφαλτος. Η τοποθέτηση 

γίνεται ως εξής. Η τελική στρώση είναι η ψυχρή επίστρωση  πάχους 0,2 εκ. Αυτή 

τοποθετείται πάνω σε ασφαλτική στρώση ανοιχτής συνθέσεως συµπυκνωµένου πάχους 

4 εκ µε ονοµαστικό µέγιστο µέγεθος κόκκου 1,25 εκ, κενά 1,5 εκ. Το µέγιστο και  µέσο 

βάθος υφής 0,15εκ, κατ'ελάχιστον κατά ΠΤΠ Α-265  και σύµφωνα µε τον τύπο2 της 

ΤΣΥ. Στη συνέχεια τοποθετείται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη πάνω σε ασφαλτική 

στρώση βάσης πάχους 5εκ κατά ΠΤΠ Α-265. Πιο κάτω υπάρχει ασφαλτική προεπάλειψη 

πάνω σε βάση πάχους 20εκ σε δυο στρώσεις των 10εκ κατά την ΠΤΠ 0155. Η υπόβαση 

αποτελείται από 2 στρώσεις των 10εκ κατά την ΠΤΠ 0150. Η ψυχρή άσφαλτος 

ουσιαστικά πρόκειται για ένα µείγµα γκρί τσιµέντου από αναµεµειγµένη σκόνη που 

αποτελείται από φωτοκαταλυτικό τσιµέντο, επιλεγµένους αδρανείς κόκκους πυριτίου και 

ειδικές έτοιµες πρόσθετες ουσίες. Οι ειδικά επιλεγµένες πρώτες ύλες παρέχουν άριστα 

φωτοκαταλυτικά αποτελέσµατα, έτσι, το νέο οδόστρωµα: 

-Καθαρίζει τον αέρα, µετασχηµατίζοντας ατµοσφαιρικούς ρύπους, µοκρόβια και 

επικίνδυνα µικροσωµατίδια σε ακίνδυνες χηµικές ενώσεις. 
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-Συµβάλει στον περιορισµό του φαινοµένου της “αστικής θερµικής νησίδας” 

αντανακλώντας την ηλιακή ακτινοβολία µακρυά από την επιφάνεια. 

-Αυξάνει την πρόσφυση σε περίπτωση φρεναρίσµατος. 

-Έχει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Για την εφαρµογή της φωτικαταλυτικής επίστρωσης, θα πρέπει η επιφάνεια της 

ασφάλτου να είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε τα διάκενα µεταξύ των 

ασφαλτικών συµπλεγµάτων να επιτρέπουν τη διείσδυση του υλικού σε συνεχόµενες 

στρώσεις (ελάχιστο ποσοστό κενών 8-10%). Το υλικό αραιώνεται σε αναλογία 20%-

30% µε νερό, µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ικανότητα διάστρωσης και διείσδυσής 

του στην ασφαλτική βάση. Το τελικό µείγµα απλώνεται στην επιφάνεια σε πάχος 1,5-2 

χιλ. δηµιουργώντας µία λεπτή επιφανειακή στρώση. Ο χρόνος στεγνώµατος του υλικού 

διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Υπό συνθήκες εξωτερικής 

θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 22ο C η φωτοκαταλυτική επίστρωση θα πρέπει να 

καλύπτεται µε προστατευτικά πλαστικά φύλλα για διάστηµα µέχρι και 7 ηµερών, για την 

οµαλή ενυδάτωση του τσιµέντου. 

 

4.4. Ψυχρές Τσιµεντόπλακες: 

Τα πεζοδρόµια διαστρώνονται µε ψυχρές τσιµεντόπλακες 400χ400χ35 χιλ. “ίσιου” 

τύπου και χρώµατος µπεζ ή λευκό ανοιχτό. Αρχικά κατασκευάζεται η υπόβαση του 

πεζοδροµίου η οποία θα είναι από υλικό 3Α, πάχους 15 εκ µε πολύ καλή συµπύκνωση, 

σε έδαφος το  οποίο θα έχει καθαριστεί  και συµπιεστεί καλά, µε πάχος του 

συµπιεσµένου εδάφους τουλάχιστον 5 εκ. Πάνω σε αυτήν την υπόβαση θα τοποθετηθεί 

τσιµεντοκονία για την τοποθέτηση των ψυχρών πλακών.  Η τσιµεντοκονία που θα 

τοποθετηθεί θα είναι ισχυρή, περιεκτικότητας 180kg τσιµέντου και πάχους 6εκ. 

ανάλογα βέβαια µε τις ρύσεις και τα τελικά επιθυµητά υψόµετρα.  Η τσιµεντοκονία 

αφήνεται να σταθεροποιηθεί και να στεγνώσει. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ελέγξει 

τις ρύσεις και δεν είναι ικανοποιητικές λόγω αστοχίας θα πρέπει να τρίψει µε πρέσσα 

την επιφάνεια της τσιµεντοκονίας ώστε να την φέρει στα επιθυµητά υψόµετρα. Στην 
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ίδια ενέργεια θα προβεί σε περίπτωση που η τελική επιφάνεια του υλικού δεν είναι λεία 

και οµοιογενής, γιατί διαφορετικά δεν θα µπορεί να γίνει σωστή δαπεδόστρωση.  Η 

διαδικασία παραγωγής της τσιµεντοκονίας είναι η παρακάτω: 

•  ∆ηµιουργούµε έναν χώρο παρασκευής ο οποίος πρέπει να είναι καθαρός έχοντας 

βάση από λαµαρίνα ή ξύλο ή σκάφη βάθους 20 - 25cm 

•  Τοποθετούµε πρώτα την ποσότητα της άµµου  

•  Αδειάζουµε το περιεχόµενο της σακούλας µε το τσιµέντο 

•  Ανακατεύουµε καλά τα υλικά µέχρι να αποκτήσουν οµοιογένεια  

•  Ρίχνουµε σιγά - σιγά το νερό ενώ ταυτόχρονα ανακατεύουµε για 5 - 10 λεπτά  

Το µίγµα που παρασκευάστηκε το αναµιγνύουµε µε τον ασβέστη και συνεχίζουµε να 

ανακατεύουµε ώσπου να γίνει οµοιογενές. 

Οι τσιµεντόπλακες, πριν από την χρησιµοποίησή τους, καθαρίζονται και διαβρέχονται. 

Επάνω στην στρώση της τσιµεντοκονίας τοποθετούνται οι  ψυχρές τσιµεντόπλακες µε 

τη χρήση “σταυρών” 1 εκ.  Η πλήρωση των αρµών γίνεται µε τσιµεντοειδή ελαστοµερή 

στόκο ανθεκτικό σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, ο οποίος εφαρµόζεται µε χρήση 

φύσιγγας αρµολόγησης και εξοµαλύνεται µε λεπτή σπάτουλα. Επισηµαίνεται ότι 

απαγορεύεται η πλήρωση των αρµών µε χυτή τσιµεντοκονία εφαρµοζόµενη µε 

λαστιχένιες σπάτουλες (στοκαδόρους), λόγω του ότι οδηγεί σε επικάλυψη και µόνιµη 

ρύπανση της φωτοκαταλυτικής επιφάνειας των πλακών.  

Στην κατασκευή των πεζοδροµίων προτείνονται προκατασκευασµένα κράσπεδα C16/20  

15Χ30Χ100εκ µε ρείθρο που ακολουθεί την ερυθρά της οδού µε κλίση εγκάρσια 2% 

προς το κράσπεδο. Η εγκάρσια κλίση των πεζοδροµίων για την απορροή των οµβρίων 

θα είναι 1-2%. Η τοποθέτηση των πλακών και των πλακών ΑµεΑ γίνονται σύµφωνα µε 

την υπ' αριθµόν 515/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αµαρουσίου. 

Οι τσιµεντόπλακες θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνες µε τα εθνικά πρότυπα, όχι 

πρόσφατης κατασκευής, επίπεδες και θα έχουν κανονικό σχήµα, υψηλή αντοχή σε 
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επιφανειακή φθορά, ακρίβεια διαστάσεων, ορθές γωνίες και ακµές ακέραιες. Η κάτω 

επιφάνεια αυτών πρέπει να είναι αδρή για την καλύτερη πρόσφυση του κονιάµατος 

τοποθέτησης. 

Πρέπει να είναι στεγανές και όταν υποβληθούν σε δοκιµασία στήλης νερού 50 cm επί 

24 ώρες να µην παρουσιάζουν πτώση σταγόνων. Η αντοχή τους σε κάµψη µε 

ελεύθερο άνοιγµα 25 cm πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 35 kg/cm2 . 

Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να προστατεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών.  

Το σχέδιο επίστρωσης των τσιµεντόπλακων και το πάχος των αρµών ορίζονται στη 

µελέτη. 

Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων θα είναι επίπεδες, χωρίς κοιλότητες ή 

καµπυλότητες, χωρίς κενά στο κονίαµα τοποθέτησής των, µε αρµούς καλά 

στοκαρισµένους και θα έχουν τις προβλεπόµενες κλίσεις για την απορροή των 

υδάτων. 

Όλοι οι αρµοί των τσιµεντοπλακών πρέπει να έχουν οµοιόµορφο πάχος. 

Οι ακµές των τσιµεντοπλακών δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να εξέχουν από τη 

γενική επιφάνεια της πλακόστρωσης. 

4.5. Ψυχροί κυβόλιθοι: 

 Οι κυβόλιθοι είναι είναι διαστάσεων 10χ10χ6 εκ.   Η απαιτούµενη υψηλή 

ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριµένης κατηγορίας θα προσδίδεται µε 

ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε 

επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής 

κυβολίθους.  

                           Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας 

τους, και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη,  οι καινουργείας κυβόλιθοι θα 

πληρουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:  
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Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 

προϊόντων 

Αρχικός 

συντελεστής 

ανακλαστικότητ

ας στο ορατό 

φάσµα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 

ανακλαστικότητας στο 

εγγύς υπέρυθρο φάσµα 

(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 

εκποµπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 

Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΚΙΤΡΙΝΟΥ, 

ΩΧΡΑΣ, 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΦΕ, 

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, 

ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 

ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά 

χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1338.  

Θα συνδέονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 

ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα 

ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα 

Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  

 

4.6. Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο: 
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Το βοτσαλωτό δάπεδο είναι µικρής κοκκοµετρίας, πάχους 5 εκ. Η τελική επιφάνεια 

επιτυγχάνεται µε σάρωση µε κατάλληλη σκούπα. Στη στεγνή τελική επιφάνεια ψεκάζεται 

υγρή σιλικόνη εµποτισµού. 

 

4.7. Βιοµηχανικό δάπεδο τσιµεντοειδούς βάσης: 

α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας 

B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και 

εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης 

του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.  

β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου 

από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, 

σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε 

βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.  

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε 

νάϋλον.  

 

4.8. Χωµάτινα σταθεροποιηµένα δάπεδα τύπου κουρασανίου (kourasanit): 

 

Τα δάπεδα τύπου κουρασανίου είναι χωµάτινα δάπεδα που βασίζονται στη χρήση 

ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο 

συνδυασµός αυτός δηµιουργεί ένα µίγµα ισχυρό και ανθεκτικό που δηµιουργείται 

αµέσως µετά τη πήξη που συνεπάγεται η ανάµιξη του µίγµατος µε το νερό. Τα 

χρώµατα των δαπέδων που θα κατασκευαστούν θα είναι σε αποχρώσεις του κόκκινου, 

του πορτοκαλί και του µωβ. 

Το δάπεδο θα κατασκευαστεί πάνω σε ισχυρό, ανθεκτικό υπόβαθρο θραυστού υλικού, 

πάχους τουλάχιστον 40 εκ. 
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Η επίστρωση των επιφανειών µε κουρασάνι, θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια της 

αρχιτεκτονικής µελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης, µε µίγµα υλικών µε τις 

παρακάτω αναλογίες κατ’ όγκο: 

•Τριµµένο κεραµίδι (κεραµάλευρο και κεραµική ψηφίδα) σε ποσοστό 47% 

•Αµµο ποταµού κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0-2χιλ σε ποσοστό 38% 

•Τσιµέντο κοινό σε αναλογία 10% 

•Τσιµέντο λευκό σε αναλογία 5% 

Η ανάµειξη των υλικών θα γίνεται σε βιοµηχανική εγκατάσταση εν ξηρώ και το µίγµα 

θα προστατεύεται από υγρό περιβάλλον µέχρι τη τελική διάστρωση του. 

Με τη διάστρωση του µίγµατος, αυτό θα διαβρέχεται οµοιογενώς και θα 

συµπυκνώνεται µε κατάλληλο οδοστρωτήρα. 

Το τελικό δάπεδο κουρασανίου θα έχει συµπηκνωµένο πάχος 8 εκ., θα είναι 

υδατοπερατό και σταθεροποιηµένο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει επί τόπου του έργου δοκιµαστικό 

τµήµα δαπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 30 τµ που θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από 

τον κύριο του έργου. Η υπηρεσία δικαιούται να τροποποιήσει τις αναλογίες του 

δαπέδου κουρασανίου µέχρι ποσοστό 10% χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµία 

πρόσθετη αποζηµείωση από τον παραπάνω λόγο. 

Όσον αφορά τις συνθήκες εφαρµογής αναφέρονται τα ακόλουθα: 

•Θερµοκρασία εφαρµογής 

Η σταθεροποιηµένη βάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις 

µεταξύ 0ο C και +30ο C. Αν η παρασκευή και η εφαρµογή της σταθεροποιηµένης 

βάσης είναι ανάγκη να γίνουν µε θερµοκρασία άνω των +30ο C, η εργασία να 

εκτελείται όσο το δυνατόν περισσότερο υπό σκιά, π.χ. νωρίς το πρωί. Η αποθήκευση 

της σταθεροποιηµένης βάσης να γίνεται σε δροσερό µέρος. 
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∆εν συνιστάται εφαρµογή της σταθεροποιηµένης βάσης µε θερµοκρασία κάτω του 0ο 

C. Σε καµία περίπτωση, η θερµοκρασία του µίγµατος δεν πρέπει να είναι µε αρνητικό 

πρόσηµο. 

•Συνθήκες Υγρασίας 

∆εν επιτρέπεται η έκθεση της εργασίας σε υπερβολική ποσότητα νερού, ιδιαίτερα κατά 

την εφαρµογή. Πρέπει να αποφεύγεται και το εργοτάξιο να προστατεύεται από τα 

νερά. Μετά την πήξη, η βροχή δεν έχει πλέον καθόλου δυσµενή επίπτωση (συµβαίνει 

το αντίθετο). Ο ξηρός άνεµος δύναται να προκαλέσει ζηµία όταν κάνει πολύ κρύο ή 

και πολύ ζέστη. Μετά την εφαρµογή, πρέπει να παρακολουθείται η υγρασία της 

σταθεροποιηµένης βάσης. Απαιτείται η σφράγιση της επιφάνειας µε τη χρήση 

καταλλήλου προιόντος, ώστε να διατηρεί τις συνθήκες ενυδάτωσης του µίγµατος. 

Όσον αφορά τις τελικές Αποδόσεις και την Αντοχή του σταθεροποιηµένου δαπέδου 

αναφέρονται τα ακόλουθα που αφορούν αποδόσεις µετά την αφαίρεση των 

ξυλοτύπων, σε 7 και σε 28 ηµέρες, σε δοκίµια διαστάσεων 10.00 cm Χ 20.00 cm και 

διατήρηση των δοκιµίων σε θερµοκρασία 20ο C και σε 50% Η.R. (σχετική υγρασία): 

•Ο.Ρ.Μ. (∆οκιµή Modifified Proctor) 

 Περιεκτικότητα νερού W% Q12.9% 

 Ξηρή πυκνότητα d : 1.76 

•Αντοχή σε θλίψη 

 Μετά 7 ηµέρες : 0.30 Mpa 

 Μετά 28 ηµέρες : ≧ 2.00 Mpa 

•Αντοχή σε άµεσο εφελκυσµό : Rc 

 Μετά 7 ηµέρες : ≧ 0.15 Mpa 

 Μετά 28 ηµέρες : ≧ 0.50 Mpa 

•Άµεσος δείκτης αντοχής  

ΙΡΙ : 108 
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•∆ιαπερατότητα – Κ : (µέτρο πορώδους υλικού) 

 Μετά 7 ηµέρες : < 1,10-6 m/s 

 Μετά 28 ηµέρες : < 1.10-8  m/s 

•Μέτρο παραµόρφωσης 

Et : 103 Mpa 

 

4.9. Ελαστκό δάπεδο χώρου υπαίθριας εκγύµνασης: 

Ελαστικό, χυτό δάπεδο αποτελούµενο στο κάτω µέρος από µίγµα πολυουρεθάνης PU 

BINDER 1118 και ανακυκλωµένο καουτσούκ σε κόκκους 858 (safepol) και στο πάνω µέρος 

από µίγµα πολυουρεθάνης PU BINDER 1118 και έγχρωµους κόκκους epdm 856 (safepol 

multicolor). ∆ηµιουργεί ελαστικό, έγχρωµο δάπεδο υψηλών αντοχών και αισθητικής σε 

ποικιλία αποχρώσεων πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκα πρότυπα (en1177). 

Εφαρµόζεται πάνω σε πατηµένο, στεγνό και καθαρό 3 Α ( γαρµπίλι), τσιµεντοεπιφάνειες, σε 

πάχος από 3 έως 8cm, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. 

 

5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης,  υποστρώµατος και 

δαπέδου να είναι επίπεδη, οµαλή, γερή, χωρίς ρηγµατώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να 

παρέχει τις επιθυµητές αντοχές στην κυκλοφορία. Υποστρώµατα µε ελαττώµατα θα 

καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται. 

Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυµητές κλίσεις (2% ως προς 

τις σχάρες απορροής). 

Η χάραξη των αρµών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες των διαµορφώσεων 

και τέτοια ώστε σε κάθε περίπτωση να µην προκύπτουν δυσανάλογα µικρά µεγέθη 

πλακιδίων ή πλακών στα όρια των χώρων. 
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∆άπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωµατικά, 

λερωµένα και µε επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται 

δεκτά. 

 

6. ΑΝΟΧΕΣ 

Απόκλιση από την στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας των δαπέδων 

το πολύ + ή - 10 χλστ. 

Απόκλιση µεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σηµείων του δαπέδου που απέχουν µεταξύ τους 

6.00µ. το πολύ 5 χλστ. 

Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση κανόνα 3,00 µ. το πολύ 3 χλστ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
 

Υ-01. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι  

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-05-00:2009 “Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή” και η ΕΤΕΠ 1501-04-01-06-00:2009 
“Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ 
ραφής”. 
Το πάχος και οι διατοµές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ 
(mm) 

DΙΝ 2950 

ΟD 
Εξωτερική ∆ιάµετρος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

1/2" 21.3 2.65 

3/4" 26.9 2.95 

1" 33.7 3.25 

1   1/4" 42.4 3.25 

1  1/2" 48.3 3.25 

2" 60.3 3.65 

2  1/2" 76.1 3.65 
3"  88.9  4.05  

4"  114.3  4.5  

5"  139.7  4  

6"  168.3  4.5  

8"  219  6.3  
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2. Χαλκοσωλήνες 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-03-00:2009 “Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε 
χαλκοσωλήνες”. 
Το πάχος και η διατοµή των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIΝ 1786 

OD 
(mm) 

Πάχος 

(mm) 

ΟD 
(mm) 

Πάχος (mm) 

15 1.0 54 2.0 

18 1.0   

22 1.0 76 2.0 

28 1.0 89 2.5 

35 1.5 108 2.5 

42 1.5   

 
Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα µε εξάρτηµα από γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα θα παρεµβάλεται εξάρτηµα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε 
µαλακές είτε σκληρές σε καµία όµως περίπτωση δεν θα περιέχουν Ρb-Sb. 

3. Σωλήνες από σκληρό PVC - Ύδρευσης 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-02-01:2009 “∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC”. 

4. ∆ίκτυο σωληνώσεων από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο ΄ 

Ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα είναι εύκαµπτος σε κουλούρες, πιέσεως 
Ο σωλήνας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα νερού χρήσεως. Η ποιότητα του 
σωλήνα θα είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές . 
Σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα 
τοποθετείται µέσα σε µανδύα spiral, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται 
στο δάπεδο σε διαστήµατα του ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα τα οποία θα 
καρφώνονται στο δάπεδο µε ατσαλόκαρφα (ΗΙLΤΙ). 
Ο σωλήνας ανάµεσα στους συλλέκτες και τους υποδοχείς θα είναι συνεχής χωρίς ενώσεις. 
Ως στοιχεία συνδέσεως των σωλήνων πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο εξαρτήµατα ΡΕ. 
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Υ-02. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

1. Λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ) 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου 
ρακόρ, κατασκευασµένοι από χαλκό ή ορείχαλκο. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που συνδέουν 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού 
δικτύου: 
1.Πίεση λειτουργίας 16 atu. 
2.Θερµοκρασία νερού 120°C. 

2. Βάνες φλαντζωτές 

Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσµό 
2.000 kg/mm2 , ο εσωτερικός µηχανισµός (Το σφαιροειδές στρεπτό διάφραγµα) από 
ανοξείδοτο χάλυβα, µε παρέµβυσµα στεγανότητας από ΤΕFLΟΝ. 
Οι βάνες µέχρις άνω των 2" θα είναι χυτοσιδηρό. 
Το σώµα των βανών άνω των 2" θα είναι χυτοσιδηρο. 
Πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού έως 120° C. 
Οι βάνες ονοµαστικής διαµέτρου µέχρι 2" θα είναι βιδωτές ενώ οι µεγαλύτερες θα είναι 
φλαντζωτές. 
Οι φλάντζες των φλαντζωτών βαννών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένες για πίεση 16 bar 
(ΡΝ 16) και για την µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας για την οποία πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν. 
Οι έδρες του σώµατος των βαλβίδων θα είναι µε ασφάλεια ούτως ώστε να αποκλείεται 
λασκάρισµα ή διαρροή πίσω από αυτές . 
Οι δακτύλιοι των εδρών του σώµατος καθώς και οι ατόφιες µε το σώµα έδρες θα πρέπει να 
είναι λείες και απαλλαγµένες από γρέζια για να αποφευχθούν τυχόν αυλακώσεις. 
Οι βάννες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις Γερµανικές προδιαγραφές DIΝ.  

3. Βάνες Τύπου Πεταλούδας 

Θα είναι ορειχάλκινες ενδεικτικού τύπου µε χερούλι, κατάλληλες για πίεσης 
λειτουργίας 16 bar σε θερµοκρασία νερού 70°C. 
Θα πρέπει να είναι του αυτού µεγέθους µε το µέγεθος του σωλήνα που προσαρµόζεται, η 
δε σύνδεση τους στα δίκτυα θα γίνει µε φλάντζες. 

4. Βαλβίδες Αντεπιστροφής 

Οι βάννες αντεπιστροφής στα συστήµατα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιωρούµενου 
(swing) ή ανυψούµενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Βάννες 
µέχρι και συµπεριλαµβανόµενου των 50 χλστ. ονοµαστικής διαµέτρου και θα πρέπει να 
είναι βιδωτές και κατασκεαυσµένες από ορείχαλκο. Βάννες των 65 χλστ. ονοµ. διαµέτρου 
και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασµένες από ορείχαλκο. 
Η επιφάνεια των εισόδων του σώµατος δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από την επιφάνεια 
ενός κύκλου µε διάµετρο ισοδύναµη µε την ονοµαστική διάµετρο της βάννας. Αυτή η 
επιφάνεια είναι η επιφάνεια ροής µεταξύ του σώµατος και των εξαρτηµάτων. 
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Για αιωρούµενου τύπου βάννες, µε µικρή απόσταση όψεων, αυτή η επιφάνεια µπορεί να 
ελαττωθεί έως τα 85% αυτής των ανοιγµάτων εισόδων. 
Βιδωτές βάννες θα πρέπει να έχουν άκρα µε εσωτερικές κοχλιώσεις και εξωτερικά να 
φέρουν εξάγωνο, οκτάγωνο ή θα πρέπει να είναι στρογγυλές µε τέσσερα ή περισσότερα 
εξέχοντα νεύρα. Οι εσωτερικές κοχλιώσεις θα πρέπει να είναι είτε παράλληλες είτε κωνικές. 
Οι φλαντζωτές βάννες θα πρέπει να έχουν τυποποιηµένες φλάντζες για µέγιστη πίεση 16 
bars στην µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας. Οι φλάντζες θα πρέπει να είναι κάθετες και 
οµόκεντρες ως προς τους άξονες της εισόδου και εξόδου. Οι όψεις των φλαντζών θα πρέπει 
να είναι επεξεργασµένες και τρυπηµένες περιφερειακά για τους κοχλίες. Οι έδρες του 
σώµατος θα πρέπει να είναι είτε ατόφιες από το σώµα της βάννας ή φορητές 
αντικαταστατών δακτυλίων προσαρµοσµένων µε ασφάλεια ούτως ώστε να αποκλείεται το 
χαλάρωµα τους και η διαρροή από το οπίσθιο µέρος του δακτυλιδιού. 
Το σχήµα της επιφάνειας της έδρας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον τύπο του 
µηχανισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη της αντεπιστροφής. Για βάννες 
αιωρούµενου τύπου η θέση ή η γωνία της έδρας του σώµατος θα πρέπει να έχει γίνει έτσι 
ώστε να διευκολύνει το κλείσιµο και να αποφεύγεται ανοιγοκλείσιµο. 
Η ανύψωση του δίσκου από την έδρα θα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε η 
δηµιουργηµένη επιφάνεια ροής να µην είναι µικρότερη από αυτήν που καθορίζεται 
παραπάνω. 
Οι δίσκοι αιωρούµενου τύπου θα µπορεί να είναι είτε ατόφιοι είτε διαιρετοί. Οπου ο δίσκος 
είναι διαιρετός, τότε πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποκλείεται η 
αποσυναρµολόγηση του δίσκου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και στις δύο περιπτώσεις 
πρόνοια πρέπει να ληφθεί για το αυτοκλείσιµο των δίσκων. Οι δίσκοι µπορεί να έχουν 
ξεχωριστή πρόσοψη η οποία όµως θα πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεµένη µε το σώµα του 
δίσκου. 
Οι ανυψούµενου τύπου δίσκοι θα πρέπει να έχουν οδηγούς από πάνω και/ή από κάτω από 
την έδρα της βαλβίδας. Ο επάνω οδηγός, όπου χρησιµοποιείται µπορεί να διαµορφώνει ένα 
αποσβεστήρα ταλαντώσεων. Οι ανυψούµενες πιστονοειδείς βαλβίδες θα πρέπει να έχουν 
έδρα στο κατώτατο σηµείο. Το εξάρτηµα προσαρµογής θα πρέπει να προσαρµοστεί κωνικά 
µε τον κύλινδρο ώστε να διαµορφώνει ένα αποσβεστήρα ταλαντώσεων, και θα πρέπει να 
είναι επαρκούς µήκους για να εξασφαλίζεται η ολίσθηση για όλο το µήκος της µετατόπισης. 

5. Εξαεριστικό Σωλήνα 

-    α.   Απλού τύπου εξαεριστικό (vacuum breaker)  DN 15, ορειχάλκινο χρωµέ µε 
επίτοιχες γωνίες σύνδεσης, µε αποχέτευση και υπερχείλιση νερού, εγκεκριµένου τύπου. 
Ολα τα ορατά εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι επιχρωµιωµένα. 
–    β.   ∆ιπλού τύπου εξαεριστικό (vacuum breaker) όπως καθορίζεται παραπάνω µε 
αποχετευτικό   
      στόµιο και σωλήνα για υπερχείλιση νερού. 

6. Αυτόµατα Εξαεριστικά 

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόµιο εξόδου του αέρα στο άνω 
µέρος και µαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης του στοµίου 
εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεµίας πρέπει να υπάρχει στρώµα αέρα µεταξύ επιφάνειας 
νερού και στοµίου εξαερισµού. 
Κάθε αυτόµατο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισµού και 
απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. 
Προς τούτο η βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει µαστό εξωτερικού σπειρώµατος 1/2" και 
εσωτερικό σπείρωµα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού. 
Η βαλβίδα αυτή φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτηµα το οποίο, δια διαφόρων τοποθετήσεων 
του, επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες : 
Εγκατάσταση του εξαεριστικού, 
Ελεγχο εξαεριστικού, 
Ταχύ εξοπλισµό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση και 
Κανονική λειτουργία εξαεριστικού. 
Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται µέχρι θερµοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12bar   
 

Υ-03. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

1. Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων”. 

2. Επαναπλήρωση τάφρων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων”. 

3. Φρεάτια δικτύου ύδρευσης 

Όλες οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα (υδροµετρητές) των εξωτερικών αγωγών και οι 

κρουνοί ποτίσµατος θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτια. 

α.) Η βάση θα αποτελείται από στρώµα ισχνού σκυροδέµατος πάχους 10 εκατ. τουλάχιστον 

αναλογίας 200 χγρ./ m3 

β.) Τα τοιχώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα αναλογίας  

300 χγρ. τσιµέντου ανά m3 . 

γ.) Εσωτερικά τα τοιχώµατα των φρεατίων θα επιχρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 

kgr τσιµέντου µε άµµο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο 

θάλασσας), µε λείανση της επιφάνειας µε µιστρί. 

δ.) Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, µε πλαίσια ανάλογων 

διαστάσεων µε την διατοµή τους. 

ε.) Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και είναι: 
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30 x 40 για βάθος έως 50 cm  

40 x 50 για βάθος έως 80 cm  

50 x 60 για βάθος έως 1.00 m  

ζ.) Ο πυθµένας των φρεατίων θα φέρει οπή Φ50 MM για αποχέτευση συγκεντρούµενων 

νερών. 

 

Υ-04. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-10-08-01-00:2009 “ Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων”. 
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2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

Η-01 ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ 

1. Αγωγοί - Σωλήνες 

 

Τύποι αγωγών και σωλήνων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-:  
04-20-02-01:2009 “Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας” 
04-20-01-01:2009 “Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” 
04-20-01-02:2009 “Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” 
 

Η-02 ΠΙΝΑΚΕΣ 400/230V 

1. Μεταλλικά µέρη 

Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής 
µε απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 
Όλα τα υλικά και µικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) 
θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. 
γαλβάνισµα). 
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 
επινικελλωµένες. 

2. Γενικές απαιτήσεις 

α.    Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και 
συσκευές να είναι εύκολα προσιτά µετά την· αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα 
σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή 
και επανατοποθέτηση τους χωρίς να. µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 
β.    Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 
ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης 
µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας . 
Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και 
ης "γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 
Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα η 
ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε 
εκείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι 
κανονισµοί VDE 
γ.    Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει 
απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου 
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε τις παραπάνω. 
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Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη 
βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 
εξαρτήµατα. 
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους 
διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α 
µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης 
τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 
Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές 
χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται 
από θερµοπλαστική µόνωση. 
δ.    Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 
Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι 
πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 
 (1) To όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το 
κάτω µέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και 
(2) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που 
θα συνδεθούν· σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 
ε    Η εγκατάσταση των· κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 
αυτές ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 
Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η 
κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια Θέση και το ίδιο χρώµα. 
Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 
αναγραφή των τµηµάτων και των κυκλωµάτων· κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο) . 
Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 
προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 
Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων· των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή 
επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
στ.   Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής 
Κανονισµούς και Προδιαγραφές · 
•      Ελληνικούς Κανονισµούς VDE 0100. 0110.0660 
•      ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 
•      IEC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ.  
ζ.    Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 
Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του 
διακόπτη µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα 
του πίνακα ή αφαιρούµε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµία 
επέµβαση στον διακόπτη 
Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακοπή·) παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο 
κάλυµµα του κιβωτίου του πίνακα. 
Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον 
ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 
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η.    Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής 
κατασκευής µε το υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 
•    Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες 
του έργου (PAS PARTOUT). 
•     Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 
•    Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 
τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 
•    Ακροδέκτη γείωσης. 
θ.    Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20°% των απαιτήσεων της µελέτης 
για µελλοντική επέκταση. 
ι.    Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες 
κατάλληλης διαµέτρου. 
ία.   Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, 
ανταλλακτικά. σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως 
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. 
(1) Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του 
πίνακα. 
(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 
συσκευών του πίνακα. 
(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

3. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί 

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 
Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικός ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου 

ερµαρίου, µετά εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DIN 40050. 

Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα 
στοιχεία ζυγών κλπ. 
Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 
•  Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
•  Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική 
•  Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 
• Μεταλλική θύρα. 
Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, 
κατ' ελάχιστο 1.5 mm και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης . 
Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης 
της αρεσκείας της επίβλεψης. 
Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα προστατευόµενη από διαφανές 
πλαστικό, επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 
Προκειµένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκοµισθεί σχετικό 
δείγµα προς έγκριση στην επίβλεψη. 
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4. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα 
είναι προστασίας ΙΡ54 κατά DIN 40050. 
Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. 
Οι στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

5. Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου 

Γενικά 

Θα πληρούν την προδιαγραφή "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΩΝ". 
Θα αποτελούνται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα µεταλλικά ερµάρια κλειστού 
τύπου, κατάλληλα για ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο. 
Οι πίνακες θα έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ 54 ή ΙΡ 32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους 
ροηφόρους αγωγούς. 
Κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 
Στην µπροστινή τους επιφάνεια θα υπάρχει πόρτα διαφανής από άκαυστο υλικό µεγάλης 
µηχανικής αντοχής, εφοδιασµένη µε εξαρτήµατα ταχείας ασφάλισης και κλειδαριά. 
Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή και θύρα από λαµαρίνα DΚΡ. 
Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm και 
πλαίσια από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L. 
Ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων θα είναι:         
•     πλάτους 800 ή 1200 mm 
•βάθους 500 ή 600 mm 
•ύψους 2100 mm 
Τεχνικά  Χαρακτηριστικά 

•Ονοµαστική τάση : 500 V για σύστηµα 3 φάσεων τεσσάρων αγωγών µε γειωµένο 
ουδέτερο. 

•Ονοµαστική ένταση και αντοχή σε βραχυκύκλωµα : σύµφωνα µε τα σχέδια. 
•Συνθήκες λειτουργίας : σε εσωτερικούς χώρους µε θερµοκρασία περιβάλλοντος   
      35°C. 

6. Στεγανοί Πίνακες ∆ιανοµής σε Πλαστικά Κιβώτια 

Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί 
τοίχου και σ' εκείνους που είναι κατάλληλοι για ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 
Γενικές Απαιτήσεις και Χαρακτηριστικά 
–  α.   Οι στεγανοί πίνακες διανοµής µε πλαστικά κιβώτια θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Χ.Τ." και θα αποτελούνται από 
πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών τους 
ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονοµους, όργανα ενδείξεων 
κλπ.  
–  β.   Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανοµής αποτελείται από 3 µέρη: την βάση, το κάλυµµα 
και την µεταλλική πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτηµάτων. 
Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις µε 
πλαστικές βίδες ταχείας σύνδεσης. Τα καλύµµατα των κιβωτίων που περιέχουν 
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µικροαυτόµατους πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισµό 
τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα.  
–  γ.   Κάθε χειρισµός διακοπτών ή µπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η 
αφαίρεση του καλύµµατος του κιβωτίου. 
Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαρούµενου 
τύπου. Ετσι η αφαίρεση του καλύµµατος του πλαστικού κιβωτίου δεν απαιτεί καµµία 
επέµβαση στα παραπάνω. 
Οι πλαστικές διανοµές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α.  
–  δ.   Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή 
και καλύτερα από αυτά: 
 
Μηχανική αντοχή σε κρούση  > 130 cm kg για τη βάση  

> 400 cm kg για το κάλυµµα  

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 
53472)  

< 150 mg για τη βάση  
< 400 mg για το κάλυµµα  

∆ιηλεκτρική αντοχή  10 ΚV/ΜΜ για τη βάση 40 
ΚV/ΜΜ για το κάλυµµα  

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 109 Ω για τη βάση 
0.8 + 1.2-1015 Ω για το 
κάλυµµα  

Αντοχή σε θερµοκρασίες  από -40° έως 120°C  

µέγιστη γραµµική µετά- σε 
υγρασία 92%  

< 1% για τη βάση µηδέν για το 
κάλυµµα  

Να µην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει µόνη της (self 
extinguished)  

       -    ε.   Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων       θα 
είναι:                                                                                                    Ονοµαστική 
τάση : 500V, 50 Ηz                                                         Κλάση µόνωσης σύµφωνα 
µεVDE 0110 οµάς C 
Αντοχή σε βραχυκύκλωµα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια Συνθήκες    
λειτουργίας: σε    εσωτερικούς    χώρους    µε    µέγιστη    θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 40° C Βαθµός προστασίας ΙΡS 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144 

7. Πίνακες διανοµής από Πλαστικά Κιβώτια για Τοποθέτηση επί Τοίχου 

Θα   ικανοποιούν   τις  "ΓΕΝΙΚΕΣ   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΚΑΙ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των  ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η 
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τοποθέτηση των µπάρων και στο µέσον του πίνακα οριζοντίως, ενώ τα καλώδια άφιξης και 
των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε από κάτω είτε από πάνω. 
Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της 
όψης του πίνακα περίπου 500 x1000) µπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ 
οι µεγαλύτερες πλαστικές διανοµές θα ενισχύονται στο πίσω µέρος µε κατάλληλα 
χαλυβδοελάσµατα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα στηρίζονται πάνω σε 
σιδηροκατασκευή (ικρίωµα) γαλβανισµένη εν θερµώ. 

8. Πίνακες ∆ιανοµής από Πλαστικά Κιβώτια για Ελεύθερη Εδραση επί του 

Εδάφους 

Θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ. 
Το ενιαίο συγκρότηµα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα 
περιλαµβάνει τις κλέµµες, την µπάρα ουδέτερου και την µπάρα της "γης" και θα έχει βαθµό 
προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο υπόλοιπος πίνακας. 
Η µεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιηµένες διατοµές µορφοσιδήρου [ή L] 
γαλβανισµένες εν θερµώ. 

9. Πίνακες Αυτοµατισµού 

–  α.   Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα 
αυτοµατισµού 
να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε 
κανονικές 
αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτηση τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων θα 
συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Α15 . 
–  β.   Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε 
θερµοπλαστική µόνωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια 
θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 45°C . 
–  γ.   Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα 
να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να 
γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. 
–  δ.   Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη 
βοήθεια 
κατάλληλων ακροδεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης οποιασδήποτε 
απευθείας σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη 
διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση . Ολοι οι αγωγοί θε φέρουν 
σήµανση 
(σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού) . 
–  ε.   Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του 
αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

–  στ. Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 
αυτές 
ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 
–  ζ.   Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα 
σήµανσης των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της 
εσωτερικής 
συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων 
απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. –  η.   Στην µπροστινή πλευρά του 
πίνακα θα υπάρχουν καθαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 
αναγραφή των κυκλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 
–  θ.   Ολα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
–  ι.    Οι πλάκες έδρασης των ρελαί θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 

Η-04 ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1. Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 
συντηκτικές. κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατά DIN 49360 και 49515. 
Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 
Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι µαχαιρωτές µε αφαιρούµενη λαβή, µε 
τριπολική υποδοχή ή 3 µονοπολικές. βραδείας τήξεως κατά VDE 0660 και DIN 43620. 

2. Μικροαυτόµατοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDE 0641 και CEE 19. 
Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα 
να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. 
Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 

Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική τους 

Ονοµαστικό 
ρεύµα IN 

Ελάχιστο 
ρεύµα 

δοκιµής 

Μέγιστο 
ρεύµα 

δοκιµής 

Ρεύµα στο 

οποίο επενεργούν 

τα µαγνητικά 

 

Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 IN 1.9 IN 3Χ1Ν (Η) 

VDE 0641 
CEEPUBL.19 

πάνω από 
10Α 

1.4 IN 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CEEPUBL.19G. 6 έως 3 2 Α 1.05IN 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 
Επεξηγήσεις 
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α. Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής  
Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. 
β. Μέγιστο ρεύµα, δοκιµής 
Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' 
ανοίξει. 
Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη 
ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι 
τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRENT LIMITING) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO 
POINT SWITCH. 
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Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι µικρότερης ισχύος διακοπής από τη 
στάθµη βραχυκυκλώµατος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα 
προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η µέγιστη ονοµαστική της τιµή δίνεται 
ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (θα πρέπει όµως να εξετασθεί ποιες ονοµαστικές τιµές 
φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των µικροαυτόµατων). 
γ. Πίνακας µεγίστων ονοµαστικών τιµών συνεκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των 
µικµοαυτοµάτων 
 
Στάθµη 
βραχυκυκλώµατος 

Ισχύς διακοπής του µικροεαυτόµατου σύµφωνα µε 
VOE0641 

Α 1.5 ΚΑ 3 ΚΑ 5 ΚΑ 7 ΚΑ 10 ΚΑ  
 1.500 ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  
 3.000 35 Α     

 5.000  50 Α    

 7.000   63 Α   

 10.000    80 Α  

> 10.000     100 A  

 
δ.      Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών 
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει 
µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω 
απαιτήσεις 
(1)   Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο 
µέρος του συστήµατος. 
(2)   Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το 
αναλαµβάνει το προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε 
τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

3.  Απλοί διακόπτες φορτίου 

Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τάσης 500V. έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και 
απόζευξης κατ' ελάχιστο ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική ένταση συνεχούς 
ροής υπό τάση 220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDE. 
Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί. κατά VDE 0660, τάσης 500V, µε µοχλό 
χειρισµού. Εφόσον µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο 
µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και 
απόζευξης αυτού υπό συνφ = 0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 
220/380V. 
Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των 
αυτόµατων διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές : 
• Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 
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•   ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

•  ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 
•  Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους 
ρεύµα. 
Παρατήρηση 
Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα βραχυκύκλωσης 
στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

4.  ∆ιακόπτης ασφαλείας 

Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες 
είναι απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα 
ελέγχου και από την παροχή ρεύµατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που 
τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το 
καλώδιο τροφοδοσίας του. 
Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό \·α προσφέρει µια ασφαλή 
προστασία όπως παρακάτω. 
Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Ικανότητα διακοπής AC4 σύµφωνα µε VDE 0660 µέρος Ι. στο κύκλωµα του κινητήρα. 
• Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDE 0660 µέρος 1. 
•  Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 
• Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 
•  Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 
•  Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 
• Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι 
επισκέψιµο παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 
• Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξήσει όταν ο 
διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 
• Κλάση µόνωσης C συµφωνά µε VDE 0110. 
•  Βοηθητική επαφή NΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το 
αυτόµατο ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

5. Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί διακόπτες πινάκων) 

α.    Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 
β.    Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι. η δε τοποθέτηση τους 
επιτυγχάνεται δι’ ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί 
πλακός. 
γ.    Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου  
δ.    Το κέλυφος τους είναι από συνθετική ύλη. 
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6. ∆ιακόπτες διαρροής 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDE 0660 και θα χρησιµοποιούνται για προστασία 
από ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDE 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30 
µΑ.  
Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40Α. 60Α. 100Α. Τύπος SIEMENS 5SZ. 

7. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου. 

Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 
Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ON-OFF. 
Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων . 
Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν 
βρίσκεται στην θέση OFF. 
Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

8. ∆ιακόπτες Προστασίας Κινητήρων (Μοtor-Starters) 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτησης 
µε αντιστάθµηση θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 
Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει 
πλήρως τα διάφορα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 
Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθεί. Η 
µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και  η   ηλεκτρική 
διάρκεια ζωής (ΑC3) 50.000 χειρισµοί. 
Η κατασκευή τους θα είναι κατά DΙΝ 0660 ΙΕC 947-2, ΙΕC 947-4. 
 Τύπος: ΜS 325 ΑΒΒ. 
 

Η-05 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Μεταγωγικοί ∆ιακόπτες ( Αυτόµατα- 0 -Χειροκίνητα) 

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α. Ο. Μ) κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα 
περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα 
γράµµατα των θέσεων. 
Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο.  

2. Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι (Auxiliary relays) 

Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
– α.   Τάση λειτουργίας 220 V ΑC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 
– β. Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα µε τη φόρτιση 
 –  5Α ΑC  1 / 220 V, 50 Ηz 
–  7,5Α DC 22/   50V, D.C. 
–  5Α DC 11 /   24 V, D.C. 
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εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
–  γ.   Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού 
εφεδρείας 25% - 30%. 
–  δ.   Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20°C µέχρι 50°C.  
–  ε.   Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 106 χειρισµοί τουλάχιστον  
–  στ. Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής.  
–  ζ.   Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 
–  η.   Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που 
λειτουργούν σε συνεχές ρεύµα (π. χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε 
καθυστέρηση ή ισοδύναµη διάταξη). 
–  θ.   Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 
–   ι.    Στάθµη θορύβου : 30 dΒ. 

3. Χρονικοί Ηλεκτρονόµοι 

–  α.   Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC 
ή DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι 
οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUTY FACTOR) µικρότερο των 100% θα 
αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας 
τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για 
οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 
–  β.   Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και IEC.                       Ονοµαστική 
τάση µόνωσης:                                                                                     Για λειτουργία 
σε ΑC : 500 V                                                                                                      Για 
λειτουργία σε DC : 250 V 
Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α.                                    
Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3 A/DC 11/60V. ∆ιάρκεια ζωής : Με 
σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ106 χειρισµούς. 
Συντελεστής λειτουργίας (DUTY FACTOR)  :  µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί ή 
ηλεκτροπνευµατικοί: 100%. 
Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα : _ ±0,5 SEC. Ηλεκτρονικοί ή 
ηλεκτροπνευµατικοί: _±1%. Χρόνος αποκατάστασης  : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100 ms.    
Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί: _ 60 ms. 

4. Χρωµατισµοί Μπουτόν - Ενδεικτικών Λυχνιών 
Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των 
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 
0113 και ΙΕC - 204 δηλ. 
: κίνδυνος 

: προειδοποίηση 
: ασφαλής λειτουργία 
: θέση λειτουργίας 
: ουδέτερο, γενική πληροφορία 
: ειδική πληροφορία 

• ΚΟΚΚΙΝΟ 

•   ΚΙΤΡΙΝΟ 
• ΠΡΑΣΙΝΟ Ή ΑΣΠΡΟ 
•∆ΙΑΦΑΝΕΣ 
•ΑΣΠΡΟ 
•ΜΠΛΕ 
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5. Μπουτόν Τηλεχειρισµού 

– α.   Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm 
– β.   Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα 
µπουτόν θα 
είναι διαιρούµενου τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα 
συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατά 
την 
αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στα µπουτόν. 
– γ.   Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολλάρο ή θα είναι 
ισοδύναµης 
κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την 
πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου 
µανιταριού 
που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Push Button). 
Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής 
χρώµατα : 
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–  δ.   Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν " START " και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να 
τοποθετείται στ' αριστερά ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 
–  ε.  Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
           Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDE ή ΙΕC. 
           Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 
           Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 
           Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 
Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 
                   ∆ιάρκεια ζωής επαφών :  
                    Για   50 VΑ τουλάχιστον 
                    Για 100 VΑ τουλάχιστον 
                   Για 250 VΑ τουλάχιστον  
                    Για 750 VA τουλάχιστον 
                    Για 1500 V τουλάχιστον                  
0.3x106χειρισµοί                                                      

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 
 
SΤΟΡ ανάγκης 

 Σταµάτηµα  ενός  ή  περισσότερων 
κινητήρων ή µονάδων της µηχανής.  
 Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας 
Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση 
ανάγκης (πινακίδα  περιγραφής 
λειτουργίας κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα  
START 
(Προετοιµασία) 

 Θέση   σε   ετοιµότητα  του  
κυκλώµατος χειρισµού 
Ξεκίνηµα      ενός      ή      
περισσότερων βοηθητικών κινητήρων. 
Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους 
µονάδων µιας µηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνηµα START 
(κύρια λειτ.) 

 Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους 
κύκλου λειτουργίας ή παραγωγής 
∆ιακοπτόµενη      λειτουργία      
κινητήρα (Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για 
επαναφορά στο  
αρχικό σηµείο 
 τουκύκλου λειτουργίας ή εντολή 
απάλειψης   µιας κατάστασης κινδύνου 
 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Αλλες λειτουργίες εκτός  
από τις παραπάνω 

 

  

10 x 106 χειρισµοί  
8 x 106 χειρισµοί  
3 x106 χειρισµοί 
1.2 x 106 χειρισµοί 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 
Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144 

6. Ενδεικτικές Λυχνίες 

–  α.   Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο 22 mm . 
–  β.   Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού 
απαιτείται 
θα είναι διαιρούµενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 
συναρµολογηµένα στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε 
τον 
διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιθαµβωτικό κολάρο και τον φακό "γυιαλάκι" θα είναι 
συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να 
µην 
χρειάζεται καµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 
–  γ.   Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 
και θα 
είναι τύπου Βayonet. 
Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος 2W. 
–  δ.   Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που 
δείχνουν ως εξής: 
 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ενδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα 

(υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λπ.) 

Εντολή σταµατήµατος 
 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
 

Προσοχή- 

Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή ελάχιστη 
επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, στάθµη, 
πίεση κ.λπ.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΑΣΠΡΟ 
 

Μηχανή έτοιµη    
προς λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 
Ολος     ο     απαραίτητος     βοηθητικός εξοπλισµός 
λειτουργεί 
Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους 
Ο   κύκλος   λειτουργίας  τελείωσε και 
υπάρχει ετοιµότητα για 
επαναλειτουργία 
 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ 
ΑΣΠΡΟ 
 

Κύκλωµα 
χειρισµού 
υγιές 

Κανονική λειτουργία 
 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 
Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 
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Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. Περιοχή θερµοκρασιών 
λειτουργίας : -20° έως +40° C. 
             Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. Ονοµαστικό 
ρεύµα : 2Α 
Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. Βαθµός προστασίας 
µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (IEC 144). 

7. Θερµικά Στοιχεία Υπερέντασης 

–  α.   Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων. 
Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω 
της ενεργοποίησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί 
κινητήρα), είτε απευθείας µηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι 
διακόπτες ισχύος). 
Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : υπερφόρτωση στη φάση της 
εκκίνησης υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας στην περίπτωση που ενώ 
τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται κατά τη µονοφασική λειτουργία 
τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης 
µιας φάσης  
–  β.   Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής III σύµφωνα µε VDΕ 0660/1. 
τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500C, ΑC 
κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

                         περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του 
κλάδου στον 

οποίο παρεµβάλλονται τα θερµικά στοιχεία µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40°C 
     Τα θερµικά στοιχεία που  οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής 
επαφής να είναι εφοδιασµένα µε : 
-1)  Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 
-Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο 
για να επαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη 
θέση 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 
•Μπουτόν επαναφοράς. 
•Μοχλό δοκιµής. 
γ.   Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού 
ολοκληρωθεί η φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να 
διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 
Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο σχετικό 
σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερµικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης 
κορεσµένου πυρήνα. 
Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1,:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 
φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 
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Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του 
κορεσµού. 
Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους 
απόζευξης στην περιοχή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής 
και συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των 
κινητήρων. 

8. Τηλεδιακόπτες Χειρισµού Φωτισµού (Ωστικοί Ηλεκτρονόµοι) 

Για  το   χειρισµό   κυκλωµάτων   φωτισµού   µε  τηλεχειρισµό   από   δύο-τρία  ή  και 
περισσότερα   σηµεία,   όπου   προβλέπεται   τέτοια   διάταξη,   θα   χρησιµοποιηθούν 
τηλεδιακόπτες µε µηχανική µανδάλωση (καστάνια) ονοµαστικής έντασης 16Α µονοπολικοί 
ή διπολικοί, τάσης χειρισµού 220 V ΑC, 50 Ηz. 
Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στον αριθµό ζεύξεων και αποζεύξεων που καθορίζεται πιο κάτω: 
•  Για ωµικό φορτίο ή για λαµπτήρες φθορισµού σε 75000 χειρισµούς. 
•  Για λαµπτήρες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε 40000 χειρισµούς. 
•  Για λαµπτήρες πυράκτωσης σε 30000 χειρισµούς. 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστηµένοι µέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο 
(ράγα) ειδικής διατοµής, κατά DΙΝ 46277, όπως και οι µικροαυτόµατοι. Ενδεικτικός τύπος 
5ΤΤ5 61 της SΙΕΜΕΝS. 
Μετασχηµατιστές Τροφοδοσίας Βοηθητικών Κυκλωµάτων Ελέγχου 
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε 
όλους τους πίνακες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν 
τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 
Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων 
κλειστού τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας 
ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 8% της 
ονοµαστικής ισχύος. 
   
Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων έλξης των 
ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 
 

80°C 
30 dB 
2,5 ΚV 

 
 

 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διπολικό διακόπτη στο πρωτεύον και 
δύο ασφάλειες στο δευτερεύον. 

9. Μετασχηµατιστές αποµόνωσης 

 

Θερµοκρασία 
λειτουργίας Στάθµη 
θορύβου  
Τάση δοκιµής 
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Όπου προβλέπεται θα εγκατασταθούν µετασχηµατιστές αποµόνωσης 230/230 V ή 
400/400V, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0550 και VDE 0107. 
 
Ο κάθε µετασχηµατιστής θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

√ Θα έχει χωριστά τυλίγµατα για το πρωτεύον και το δευτερεύον του. 
√ Θα έχει µεταλλική διαχωριστική σχάρα από φύλλο χαλκού µεταξύ πρωτεύοντος 

και δευτερεύοντος τυλίγµατος, η οποία θα καταλήγει σε ένα µονωµένο σηµείο στο 
εξωτερικό του µετασχηµατιστή, για τη σύνδεση του γειωµένου ισοδυναµικού 
σηµείου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

√ Τα τυλίγµατα θα προβλεφθούν µε πολύ ισχυρή µόνωση για τον περιορισµό του 
ρεύµατος διαρροής το οποίο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 35 mA. 

√ Θα έχει λήψη στο µέρος του δευτερεύοντος τυλίγµατος που θα καταλήγει σε 
ιδιαίτερη επαφή στο εξωτερικό σηµείο σύνδεσης των άκρων του δευτερεύοντος. 

 
Κάθε µετασχηµατιστής θα εγκατασταθεί εντός του pillar και τα αγώγιµα ηλεκτρικά µέρη του 
θα είναι αποµονωµένα από τα µεταλλικά µέρη του κελύφους του. 
 
Η σύνδεση των τυλιγµάτων του µετασχηµατιστή µε τα καλώδια θα γίνει σε ειδικούς 
ακροδέκτες βιοµηχανικού τύπου θα είναι εγκατεστηµένοι στο κέλυφος του 
µετασχηµατιστή. 
 
 

          Η-06 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 

 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-:  
05-07-01-00:2009 “Υποδοµή οδοφωτισµού” 
05-07-02-00:2009 “Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα” 

1. Ιστοί 

Ιστοί µεταλλικοί, ύψους 4,5 m και 10,25 m, µε σταθερές κεφαλές κατάλληλοι για την 

εγκατάσταση επ' αυτών των προβλεπόµενων από την µελέτη φωτιστικών σωµάτων. Οι ιστοί 

θα είναι καινούργοι, τυποποιηµένης η δυνατόν βιοµηχανικής παραγωγής, Θα φέρουν την 

απαραίτητη πλάκα έδρασης και το αγκύριο στερέωσης τους στο έδαφος. 

3. Σώµα ιστού 

Το σώµα του ιστού αποτελείται από ολόσωµα τµήµατα, Το µήκος ενσφηνώσεως θα είναι 1,5 
φορά µεγαλύτερο της µέγιστης διαµέτρου του θηλυκού. 
Στη βάση του ιστού θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένη µε σύντηξη των µετάλλων η πλάκα 
έδρασης η οποία φέρει κατάλληλες οπές για την στερέωση µέσω αγκυρίων στη βάση από 
σκυρόδεµα και η οποία θα αποτελείται από ένα τεµάχιο ελάσµατος και όχι από 
συγκολληµένα φύλλα. 
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Η διατοµή και τα υπόλοιπα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των ιστών καθορίζονται από τον  
κατασκευαστή  τους και επιβεβαιώνονται µε τον δυναµικό  και αντισεισµικό υπολογισµό 
που υποβάλλεται. 
Στο πρώτο τµήµα του ιστού (βάση), θα υπάρχει κατάλληλη θυρίδα το κάτω τµήµα της 
οποίας θα ευρίσκεται σε απόσταση 800χιλ από την πλάκα έδρασης. Θα ασφαλίζεται µε 
κλειδί ασφαλείας. 
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει κατάλληλη διαµόρφωση για την στερέωση των 
φωτιστικών που προβλέπονται. Ο ιστός θα φέρει κυτίο τροφοδοσίας εγκατεστηµένο στο 
εσωτερικό του προστασίας ΙΡ 56 µε το ακροκιβώτιο, τις ασφάλειες και τον κύριο διακόπτη. 

4. Σύνδεση Φωτιστικού - Ακροκιβώτια 

Η διακλάδωση των υπογείων καλωδίων J1VV (ΝΥΥ) για την τροφοδότηση των φωτιστικών 
σωµάτων εξωτερικού φωτισµού θα γίνεται πάνω από το έδαφος µέσα στα στεγανά κιβώτια 
που θα έχει ο κάθε στύλος. 
Τα εν λόγω στεγανά κιβώτια θα είναι κατάλληλα για καλώδια J1VV (ΝΥΥ) µέχρι και 5x10 
πιπί2 και θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλο µε αντιδιαβρωτική προστασία. Θα 
περιέχουν µια ή δύο ασφάλειες (ένα ή δύο φωτιστικά στο στύλο) πλήρεις, τύπου 
ταµπακιέρας, τις γέφυρες και τις βίδες σύνδεσης όλων των αγωγών και του αγωγού 
γείωσης και τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες ( για καλώδιο ΝΥΥ µέχρι και 5x10 τ.χ.) 
εισόδου και εξόδου των καλωδίων διακλάδωσης και τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωµάτων. 
Το κιβώτιο θα φέρει πώµα που θα κλείνει στεγανά µε βίδες.  
 

5. Πίλλαρ (Βοηθητικός Πίνακας ∆ιανοµής)  

Γενικά 
Αυτό θα κατασκευασθεί από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες, κλπ.) 
συνδεδεµένα µε κοχλίες ή συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από 
χαλυβδοέλασµα DΚΡ πρεσσαριστό, πάχους 2 mm. 
Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι 1,10 m πλάτος, 1,30 m ύψος και 0,36 m 
βάθος. 
Το πίλλαρ κλείνεται µε δίφυλλη πόρτα η οποία:  
–  α.   Θα κλείνει µε ελαστικό παρέµβυσµα. 
–  β.  Περιµετρικά θα είναι δις κεκαµµένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε να 
παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το 
κλείσιµο. 
–  γ.   Θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µέσω στροφέων (µεντεσέδων) βαρέως τύπου,  
–  δ.   Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 
Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση µε µεταλλικούς 
στιβαρούς συρτές πάνω και κάτω. 
Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα, 
κλπ. για την στερέωση πάνω της της ηλεκτρικής διανοµής. 
Το πάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε περιµετρικά 
από τη λοιπή κατασκευή κατά 6 εκ. 
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Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαµµένη µε δύο στρώσεις χρώµατος 
ηλεκτροαστατικής βαφής . 
Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών που θα βαφούν. Το 
χρώµα θα έχει απόχρωση γκρι και θα αποτελείται από άριστης ποιότητας. 
Το πίλλαρ γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε βάση 
από σκυρόδεµα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, µε περικόχλια. 
Οι κοχλίες πάκτωσης θα βρίσκονται µέσα στο πίλλαρ.  
Πλαστική ∆ιανοµή Πίλλαρ 
Η τροφοδότηση του δικτύου γίνεται µε χυτοσιδηρή διανοµή εγκατεστηµένη µέσα στο 
πίλλαρ. 
Αυτή συγκροτείται από πλαστικά κιβώτια στεγανά, βαθµού προστασίας ΙΡ 65 κατά DIΝ 
40050/ΙΕC 144, περιλαµβάνει δε : 
–  α.   Ενα πλαστικό   κιβώτιο για διανοµές από 60-2000 Α, διαστάσεων 270 x 230 mm 
που περιέχει τριπολικό διακόπτη Ραccο, µε 3 ασφάλειες µεγέθους όπως φαίνεται στα 
σχέδια και τη µελέτη. 
–  β.   Ενα πλαστικό   κιβώτιο για διανοµές 60-2000 Α, διαστάσεων 270 χ 230 ιώγώ, που 
περιέχει δύο διανοµές. Κάθε διανοµή θα φέρει τριπολικό µικροαυτόµατο, µεγέθους όπως 
φαίνεται στα σχέδια. 
–  γ.   Ενα πλαστικό   κιβώτιο, διαστάσεων 200 x 230 mm, που περιέχει ένα τριπολικό 
διακόπτη που χειρίζεται από ένα φωτοκύτταρο. 
–  δ.   Ενα πλαστικό   κιβώτιο διανοµής διαστάσεων 200 x 230 mm, το οποίο θα φέρει µια 
συσκευή φωτοκύτταρου, που προστατεύεται µε ασφάλεια 25/6 Α και διακόπτη Ρaccο 16 Α. 
 
 
Στήριξη Πίλλαρ 
Κάθε πίλλαρ θα στηρίζεται σε βάση από σκυρόδεµα 300 χγρ. τσιµέντου Β160, οπλισµένου, 
η οποία θα έχει διαστάσεις, πλάτος 0,45 m , µήκος 1,20 m και ύψος 0,70 m Η βάση αυτή 
θα είναι µέσα στο έδαφος 0,50 m, θα φέρει δε 4 κοχλίες Ø 20 (µπουλόνια) πακτωµένους, 
ώστε να προσδεθεί κάθε πίλλαρ σ'αυτούς µε περικόχλια. 
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Πίλλαρ 
Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 220/240 V, θα ανταποκρίνεται σε 
µια ρυθµιζόµενη περιοχή 5 έως 500 lux φωτισµού και πρέπει να παρουσιάζει χρονική 
καθυστέρηση ενός λεπτού, στην ενεργοποίηση του κυκλώµατος. Όλα τα στοιχεία του 
πρέπει να περιβάλλονται από ένα κάλυµµα ανθεκτικό σε διάβρωση. 

9. Φωτιστικά  

Φωτιστικό δρόµου επί ιστού 4.5µ µε λαµπτήρες LED ισχύος 45w 
Για τον κύριο φωτισµό των οδών προβλέπεται να εγκατασταθεί φωτιστικό σώµα επί ιστού 
4.5m µε λαµπτήρες LED High Power 45W πιστοποιηµένο κατά  ISO 9001:200. Το 
φωτιστικό θα είναι αρχιτεκτονικού σχεδιασµού ειδικά κατασκευασµένο και κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό-δηµόσιο χώρο, αντιβανδαλιστικού τύπου. 
Το σώµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι από χυτό αλουµίνιο και θα είναι κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ιστό. Εσωτερικά θα φέρει ανταυγαστήρα.  
Θα είναι βαµµένο σε τρία στάδια (εµβάπτιση σε λουτρό εποξικής βαφής, ειδική επικάλυψη 
σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV, αµµοβολή µε βαφή στο διαθέσιµο χρώµα). 
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Το σύστηµα έναυσης θα είναι ενσωµατωµένο στη βάση του φωτιστικού ενώ τα όργανα 
έναυσης θα είναι προκαλωδιωµένα τουλάχιστον µε εύκαµπτο καλώδιο 1mm2.  
Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µε µέγιστη 
διατοµή 2,5mm2 και θα φέρει fast connector κατάλληλο για καλώδιο διατοµής 9-12mm. Η 
λυχνιολαβή θα είναι κεραµική µε επαργυρωµένες επαφές. Το φωτιστικό θα φέρει θερµική 
προστασία (ενσωµατωµένο θερµικό). Θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, βαθµό προστασίας IP54, 
αντοχή σε κρούση και θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN60598 & 
EN60529.  
Ο ιστός θα είναι κωνικός διατοµής, µε ελάχιστη διάµετρο βάσης 139mm, από χάλυβα 
γαλβανισµένο εν θερµώ και βαµµένος. Το υπέργειο ύψος του θα είναι 4.5m ενώ θα φέρει 
θυρίδα επίσκεψης σε ύψος περίπου 1m από το έδαφος. Το ακροκιβώτιο θα είναι 
αποσπώµενο για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση. Ο ιστός θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, 
θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI 
EN 40-5,  EN 40/3-1 και EN 40/3-3. 
 
Φωτιστικό περιβάλλοντος επί διπλού ιστού 10µ µε 2 λαµπτήρες ισχύος 100w 
Για τον φωτισµό πάρκου Αγ. Αθανασίου προβλέπεται να εγκατασταθεί φωτιστικό επί διπλού 
ιστού 10,25m και 4,85m µε λαµπτήρα HIT-CE 100W  πιστοποιηµένο κατά  ISO 9001:200. 
Το φωτιστικό θα είναι αρχιτεκτονικού σχεδιασµού ειδικά κατασκευασµένο και κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό-δηµόσιο χώρο, αντιβανδαλιστικού τύπου. 
Το σώµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι από χυτό αλουµίνιο και θα είναι κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ιστό. Εσωτερικά θα φέρει ανταυγαστήρα.  
Θα είναι βαµµένο σε τρία στάδια (εµβάπτιση σε λουτρό εποξικής βαφής, ειδική επικάλυψη 
σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV, αµµοβολή µε βαφή στο διαθέσιµο χρώµα). 
Το σύστηµα έναυσης θα είναι ενσωµατωµένο στη βάση του φωτιστικού ενώ τα όργανα 
έναυσης θα είναι προκαλωδιωµένα τουλάχιστον µε εύκαµπτο καλώδιο 1mm2.  
Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µε µέγιστη 
διατοµή 2,5mm2 και θα φέρει fast connector κατάλληλο για καλώδιο διατοµής 9-12mm. Η 
λυχνιολαβή θα είναι κεραµική µε επαργυρωµένες επαφές. Το φωτιστικό θα φέρει θερµική 
προστασία (ενσωµατωµένο θερµικό). Θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, βαθµό προστασίας IP54, 
αντοχή σε κρούση και θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN60598 & 
EN60529.  
Ο ιστός θα είναι κωνικός διατοµής από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ και βαµµένος 
ενδεικτικού τύπου. Το υπέργειο ύψος του θα φτάνει τα 10m ενώ θα φέρει θυρίδα 
επίσκεψης διαστάσεων 132x38mm σε ύψος 1m από το έδαφος. Το ακροκιβώτιο θα είναι 
αποσπώµενο για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση. Η βάση έδρασης του ιστού θα είναι 
από χυτό αλουµίνιο διατοµής 300mm. Ο ιστός θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, θα φέρει 
πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI EN 40-5,  
EN 40/3-1 και EN 40/3-3. 
 
Φωτιστικό περιβάλλοντος επί ιστού 3.5µ µε λαµπτήρες LED ισχύος 30w 
 
Για τον κύριο φωτισµό του πάρκου Αγ. Αθανασίου προβλέπεται να εγκατασταθεί φωτιστικό 
σώµα επί ιστού 3.5m µε λαµπτήρες LED High Power συνολικής ισχύος 30W πιστοποιηµένο 
κατά  ISO 9001:200. Το φωτιστικό θα είναι αρχιτεκτονικού σχεδιασµού ειδικά 
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κατασκευασµένο και κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό-δηµόσιο χώρο, 
αντιβανδαλιστικού τύπου. 
Το σώµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι από χυτό αλουµίνιο και θα είναι κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ιστό. Εσωτερικά θα φέρει ανταυγαστήρα.  
Θα είναι βαµµένο σε τρία στάδια (εµβάπτιση σε λουτρό εποξικής βαφής, ειδική επικάλυψη 
σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV, αµµοβολή µε βαφή στο διαθέσιµο χρώµα). 
Το σύστηµα έναυσης θα είναι ενσωµατωµένο στη βάση του φωτιστικού ενώ τα όργανα 
έναυσης θα είναι προκαλωδιωµένα τουλάχιστον µε εύκαµπτο καλώδιο 1mm2.  
Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µε µέγιστη 
διατοµή 2,5mm2 και θα φέρει fast connector κατάλληλο για καλώδιο διατοµής 9-12mm. Η 
λυχνιολαβή θα είναι κεραµική µε επαργυρωµένες επαφές. Το φωτιστικό θα φέρει θερµική 
προστασία (ενσωµατωµένο θερµικό). Θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, βαθµό προστασίας IP54, 
αντοχή σε κρούση και θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN60598 & 
EN60529.  
Ο ιστός θα είναι κωνικός διατοµής, µε ελάχιστη διάµετρο βάσης 139mm, από χάλυβα 
γαλβανισµένο εν θερµώ και βαµµένος. Το υπέργειο ύψος του θα είναι 4.5m ενώ θα φέρει 
θυρίδα επίσκεψης σε ύψος περίπου 1m από το έδαφος. Το ακροκιβώτιο θα είναι 
αποσπώµενο για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση. Ο ιστός θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ, 
θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI 
EN 40-5,  EN 40/3-1 και EN 40/3-3. 
 
 
Φωτιστικό Έµµεσου φωτισµού  
Για τον έµµεσο φωτισµό του πάρκου θα τοποθετηθούν φωτιστικά τύπου Bollard, 
ενδεικτικού αντιβανδαλιστικού τύπου κατάλληλο  για τοποθέτηση σε εξωτερικό-δηµόσιο 
χώρο. (ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΕΣΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ). Το σώµα του κυλινδρικής µορφής, µε 
ύψος 1,20m και θα είναι κατασκευασµένο από  χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο βαµµένο σε 
ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή. Εσωτερικά θα υπάρχει διαφανής διαχύτης από 
πολυανθρακικό άθραυστο υλικό (βίδες από stainless steel). Θα προσφέρεται µε αγκύρια για 
την εγκατάσταση σε σκυροδετηµένη βάση. 
Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρες LED High Power  
Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ60598 / ΕΝ60529.  
Θα κατατεθεί πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρείας των φωτιστικών, ενώ θα 
κατατεθούν και τα απαιτούµενα CERTIFICATES CE. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσεις 

που απαιτούνται στην κατασκευή ή/ και τοποθέτηση των πάσης φύσεως προϊόντων του 

αστικού εξοπλισµού. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

 

2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη. 

– Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

(Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.   

– Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύµφωνα µε τα διεθνή ISO. 

– Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

– Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 

ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν 

υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

 

3. ΥΛΙΚΑ 

3.1. Kαθιστικά. 

3.1.α. Τραπεζοπάγκος 

Ο τραπεζοπάγκος έχει συνολικές διαστάσεις 145χ177χ72 εκ. (Μ-Π-Υ). Αποτελέιται από ένα 

τραπέζι διαστάσεων 75Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) και 2 πάγκος εκατέροθεν διαστάσεων 

30Χ177Χ72 εκ. (Μ-Π-Υ) ο καθένας.  Είναι κατασκευασµένος από ξυλεία jatoba. 

Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα θα είναι προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα 

προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά 

συστατικά (µετά την σκλήρυνσή τους) και δε θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή µόλυβδο. 

Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα 

ανωτέρω. 

 

3.1.β. Πάγκος µε πλάτη ενδεικτικού τύπου Βιg Harris, Metalco 

Ο πάγκος µε πλάτη στηρίζεται σε δύο λαµαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισµα διαµορφώνεται 

από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 2,08µ.x 0,50µ και ύψους 13 εκ από σανίδες 

εξωτικής ξυλείας µε ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες τρεις σανίδες  



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 
 

εξωτικής ξυλείας, η καθεµία από τις οποίες έχει διαστάσεις 138x38mm. Η πλάτη 

αποτελείται από δύο σανίδες που στηρίζονται στο κάθισµα µε δύο µεταλλικές λάµες. Το 

κάθισµα του έχει ύψος 42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37 εκ. Συνολικό ύψος πάγκου 79 

εκ. 

Η ξυλεία των δοκίδων θα είναι εµποτισµένη µε την µέθοδο κενο-πίεση-κενό, ώστε να 

εξασφαλίζεται µακροχρόνια αντοχή στη σήψη και στην προσβολή εντόµων. Το διάλυµα 

εµποτισµού της ξυλείας θα είναι πλήρως απαλλαγµένο από χρώµιο και αρσενικό, για την 

αποφυγή κάθε πιθανής επίπτωσης στο περιβάλλον και στους χρήστες. 

Τα ξύλινα µέρη του καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιµο, λείανση, 

στοκάρισµα), θα επικαλύπτονται µε 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώµατος και µία στρώση 

προστατευτικού κεριού. 

Το καθιστικό στερεώνεται σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποποιηµένων 

βυσµάτων. Τουλάχιστον µία από τις κεφαλές των βυσµάτων θα φέρει ειδικό κάλυµα 

αντικλεπτικής προστασίας. 

Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα θα είναι προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα 

προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά 

συστατικά (µετά την σκλήρυνσή τους) και δε θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή µόλυβδο. 

Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα 

ανωτέρω. 

 

3.1.γ. Πάγκος µε διπλή πλάτη ενδεικτικού τύπου Βιg Harris, Metalco 

Ο πάγκος µε διπλή πλάτη στηρίζεται σε τρεις λαµαρίνες πάχους 8mm. Το κάθισµα 

διαµορφώνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 3,08µ.x 0,50µ και ύψους 13 εκ από 

σανίδες εξωτικής ξυλείας µε ραβδώσεις. Μέσα στο πλαίσιο τοποθετούνται ένθετες τρεις 

σανίδες  εξωτικής ξυλείας. Το καθένα από τα δύο στοιχεία “πλάτης” αποτελείται από δύο 

σανίδες που στηρίζονται στο κάθισµα µε δύο µεταλλικές λάµες. Το κάθισµα του έχει ύψος 

42 εκ. ενώ η πλάτη του έχει ύψος 37 εκ. Συνολικό ύψος πάγκου 79 εκ. 
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Το καθιστικό στερεώνεται σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποποιηµένων 

βυσµάτων. Τουλάχιστον µία από τις κεφαλές των βυσµάτων θα φέρει ειδικό κάλυµα 

αντικλεπτικής προστασίας. 

Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα.  

 

3.2. Κάδοι απορριµάτων. 

 

3.2.α. Κάδος απορριµάτων ενδεικτικού Μetalco. 

Ο κάδος απορριµάτων έχει σχήµα κυλινδρικό µε διάµετρο 43εκ. Το κάλυµµα του κάδου 

κλείνει µε ένα ελατήριο που  µπορει να κλειδώσει και  έχει ένα ηµικυκλικό τασάκι. Μέσα στο 

δοχείο βρίσκεται ένας δακτύκλιος Ø 8 mm φτιαγµένος από ανοξείδωτο χάλυβα, για να 

κρατά τον σάκο απορριµµάτων. Το δοχείο από γυαλισµένο ανοξείδωτο χάλυβα, 

στερεώνεται στο µε βίδες M8x30. Όλα τα στηρίγµατα του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Έχει 

συνολική χωρητικότητα 120 λίτρα. Το συνολικό του ύψος είναι  880 χιλιοστά. 

Ο κάδος στερεώνεται σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποποιηµένων 

βυσµάτων 

Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα. 

 

3.2.β. Κάδος απορριµάτων µικρός σε ξύλινο στύλο. 

O κάδος θα είναι µεγάλης αντοχής, κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών 

απορριµµάτων διερχοµένων πεζών. Θα είναι ανθεκτικός στη διάβρωση, απρόσβλητος σε 

οξέα και χηµικές ουσίες. Θα έχει σχήµα κυλινδρικό και να διαθέτει εξωτερική επικάλυψη 

από ξύλινα τµήµατα. Το εσωτερικό έχει χωρητικότητα 40 λίτρων περίπου. Θα στηρίζεται 

είτε στον ιστό ηλεκτροφωτισµού είτε σε αυτόνοµο στύλο  µεταλλικό. Ο ξύλινος στρογγυλός 

κάδος αποτελείται από το κυρίως σώµα και  το µεταλλικό εσωτερικό κάδο. 

Το κυρίως σώµα του κάδου αποτελείται από δύο µεταλλικές λάµες διατοµής 40/3 οι οποίες 

είναι διαµορφωµένες σε κυκλικό σχήµα µε διάµετρο. Είναι τοποθετηµένες σε απόσταση 39 

εκ. η µία από την άλλη. Επάνω στις λάµες έχουν εφαρµοστεί τα ξύλινα τµήµατα του κάδου. 

Αποτελούνται από 16 τεµάχια ξύλινους πήχεις από σουηδική ξυλεία, διατοµής 4,5Χ17 εκ. 
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και µήκους 52,5 εκ. Η εφαρµογή των ξύλων σε κάθε µία από τις λάµες, γίνεται µε τη 

βοήθεια 32 τεµαχίων τσιγκόβιδων 1/4Χ30 µε τα αντίστοιχα παξιµάδια και µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να περισσεύουν 3 εκ. ένθεν και ένθεν των λαµών. 

Η κατώτερη λάµα διαθέτει επίσης το σηµείο στήριξης του εσωτερικού κάδου, το οποίο 

αποτελείται από δύο λάµες διατοµής 40Χ3 χιλ. και µήκους τοποθετηµένες σε σχήµα 

σταυρού. 

Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 

0,5 χιλ., είναι διαµέτρου 33 εκ. και ύψους 44 εκ. και στο χείλος του διαθέτει δύο 

αντικριστές χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Στηρίζεται δε στο 

εσωτερικό του καλαθιού. Ο µεταλλικός κάδος φέρει στον πυθµένα του τέσσερις οπές 

διαφυγής για την αποστράγγιση των οµβρίων υδάτων και των υγρών των απορριµµάτων 

που εισέρχονται στον κάδο. 

Η  κολώνα στήριξης του κάδου είναι κατασκευασµένη από ξύλινη σωλήνα διατοµής 100 

χιλ. και έχει µήκος 87 εκ. Συνδέεται δε µε το κυρίως σώµα του κάδου µέσω δύο τεµαχίων 

κατασκευασµένων από λάµα διατοµής 40Χ3 χιλ. και µήκους 6 εκ. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα θα είναι προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα 

προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά 

συστατικά (µετά την σκλήρυνσή τους) και δε θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή µόλυβδο. 

Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα 

ανωτέρω. 

 

3.2.γ. Κάδος απορριµµάτων µεγάλος 

Κάδος απορριµµάτων 1200lt  µε συρόµενο καπάκι και  τέσσερεις τροχούς, INOX µε 

µπορντό καπάκι, µε προδιαγραφές αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί είναι βαρέως τύπου µε φρένο στους δύο από 

αυτούς, µπορεί να τοποθετηθεί µεταλλικό πεντάλ στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις του 

κάδου απορριµµάτων είναι  

136x108x147cm. 

 

3.2.δ. Κάδος απορριµµάτων µεγάλος ανακύκλωσης. 
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Κάδος απορριµµάτων 1100lt µε τέσσερεις τροχούς, σε µπλε χρώµα, µε προδιαγραφές 

αντοχής/ασφάλειας EN840, από HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο). Οι τροχοί είναι 

βαρέως τύπου µε φρένο στους δύο από αυτούς, µπορεί να τοποθετηθεί µεταλλικό πεντάλ 

στα 660lt. Οι συνολικές διαστάσεις του κάδου απορριµµάτων είναι 137x106x120cm. 

 

3.2.ε. Ξύλινη κατασκευή απόκρυψης κάδων απορριµµάτων. 

Ξύλινη κατασκευή  απόκρυψης κάδων απορριµµάτων τύπου  ιρόκο ή δρυς που περιβάλλει 

κάθε κάδο ή οµάδα κάδων από τις τρεις πλευρές του αφήνοντας ανοικτή την πλευρά προς 

την κυκλοφορία των οχηµάτων. Το σύστηµα αποτελείται από πλαίσια/πάνελ ξύλινα που 

στερεώνονται στο έδαφος σε διάφορες θέσεις στις φαρδιές ζώνες αστικού εξοπλισµού καθ’ 

υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η δοµή (κατασκευή) και η µορφή των πλαισίων θα γίνουν 

σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  Τα χαρακτηριστικά των υλικών – 

µικροϋλικών και οι απαιτούµενες εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

και τα σχέδια. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα θα είναι προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα 

προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά 

συστατικά (µετά την σκλήρυνσή τους) και δε θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή µόλυβδο. 

Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα 

ανωτέρω. 

 

3.4. Σχάρες φύτευσης 

 

3.4.α. Σχάρα φύτευσης ενδεικτικού τύπου Quadrado c-48, Urbanica 

Η σχάρα είναι κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο, µε αντιοξειδωτική βαφή και οι διαστάσεις της 

είναι 98x 98εκ. και εσωτερικά Φ45 εκ. 

Όλα τα συνδετικά τµήµατα (βίδες, παξιµάδια, κλπ) κατασκευάζονται από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

 

3.5. Κρήνες. 
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3.5.1. Κρήνη ενδεικτικού τύπου Fuente, Metalco 

Η κρήνη είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο µέταλλο AISI304L, έχει σχήµα ελλειπτικό, 

µε ύψος 990 χιλιοστά. Η ορθογώνια πλάκα έχει διαστάσεις 290x140mm και είναι από 

χάλυβα. Η βρύση είναι από ορείχαλκο και έχει κουµπί µε ελατήριο. Η βάση του βιδώνεται µε 

µε τέσσερεις βίδες και είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα και πολυεστέρα 

βαµµένο, µε διαστάσεις  296x890mm. 

Στερεώνεται σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποποιηµένων βυσµάτων. 

Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα. 

 

3.6. Eεξοπλισµός  µε όργανα υπαίθριας εκγύµνασης 

 

STEPPER- ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ 

Όργανο Stepper: Προσφέρει αερόβια γυµναστική για ευεξία και αρµονία. Βελτιώνει τη 

λειτουργία της καρδιάς, των πνευµόνων και των αιµοφόρων αγγείων. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης στέκεται πάνω στα πετάλια κρατώντας σφιχτά µε 

τα χδύο χέρια τις χειρολαβές. Η άσκηση επιτυγχάνεται συγχρονίζοντας όλα τα άκρα σε 

ταυτόχρονη κίνηση βαδίσµατος. 

Όργανο Έκτασης Ποδιών: Προσφέρει άσκηση που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος 

και την εκγύµναση των κάτω άκρων 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισµα και πατώντας στα πετάλια 

τεντώνει τα πόδια. Επανέρχεται αργά και επαναλαµβάνει την άσκηση.     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 

ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 

• Οι βίδες που χρησιµοποιούνται είναι inox 

• Τα δαχτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 

µελλοντική λίπανση 
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• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι καλυµµένα µε 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου 

• Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3( 450 microns) καλύπτει όλα τα 

µεταλλικά µέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Τα µπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυµµένα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων ή βανδαλισµού 

• Ενσωµατωµένες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 

τοποθετηµένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση  1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 

• Το όργανο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913: 2009, 

EN 957, EN 1176-1: 2008, ISO 2409: 2007, ISO 6270-2: 2005, ISO 13857: 2008 

από την TUV SUD Germany.  

Τρόπος Πάκτωσης 

Η τοποθέτηση των οργάνων είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιµέντου ή 

µπετόν απευθείας µε µεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 

Για δε, σαθρό έδαφος, χώµα ή άµµο, τοποθετούνται µπετοναριστά σε βάση πακτώσεως 

µικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm µε εξέχουσες βίδες αναµονής πάνω στις 

οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Λεπτοµερείς πληροφορίες για τους ασκούµενους µύες καθώς και για τον ορθό τρόπο 

χρήσης του κάθε µηχανήµατος 

• Πινακίδα ασφαλείας τοποθετηµένη σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες 

σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου 

• Αντιολισθητικές χειρολαβές για µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση 

• Ανοξείδωτα µπουλόνια ειδικά επικαλυµµένα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή 

βανδαλισµών 

• Υψηλής ποιότητας ρουλεµάν για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
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• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι κατασκευασµένα από SAE 1040 high carbon µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις τουλάχιστον 2/5-1/2 ιντσών. Είναι καλυµµένα µε τρεις 

στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου και µια στρώση πολυουρεθάνης UV3 

προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 

ΌΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΒΑ∆ΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 

Όργανο Εκτάσεων: Άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάµωση της καρδιοαναπνευστικής 

λειτουργίας , αναπτύσσοντας τη δύναµη των µυών των άνω και κάτω άκρων, της µέσης , 

της κοιλιάς και της πλάτης. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισµα κρατώντας τις λαβές και 

τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια. Η άσκηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τα πόδια προς τα 

κάτω και τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις λαβές, επαναλαµβάνοντας την άσκηση 

Όργανο Βάδισης Αέρος : Αερόβια άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάµωση της 

καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας αναπτύσσοντας τη δύναµη των µυών των κάτω άκρων 

και της µέσης, βελτιώνοντας την ευκαµψία, τον συντονισµό και τη σταθερότητα των κάτω 

άκρων. 

Οδηγίες χρήσης του Οργάνου: Ο χρήστης στέκεται όρθιος στα πετάλια κρατώντας 

σφιχτά τη µπάρα µε τα δύο χέρια. Κινεί τα πόδια σε ρυθµό βαδίσµατος επαναλαµβάνοντας 

για όσο κρίνει απαραίτητο. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 

ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 

• Οι βίδες που χρησιµοποιούνται είναι inox 

• Τα δαχτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 

µελλοντική λίπανση 

• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι καλυµµένα µε 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου 
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• Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3( 450 microns) καλύπτει όλα τα 

µεταλλικά µέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Τα µπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυµµένα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων ή βανδαλισµού 

• Ενσωµατωµένες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 

τοποθετηµένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση  1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 

• Το όργανο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913: 2009, 

EN 957, EN 1176-1: 2008, ISO 2409: 2007, ISO 6270-2: 2005, ISO 13857: 2008 

από την TUV SUD Germany.  

Τρόπος Πάκτωσης 

Η τοποθέτηση των οργάνων είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιµέντου ή 

µπετόν απευθείας µε µεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 

Για δε, σαθρό έδαφος, χώµα ή άµµο, τοποθετούνται µπετοναριστά σε βάση πακτώσεως 

µικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm µε εξέχουσες βίδες αναµονής πάνω στις 

οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Λεπτοµερείς πληροφορίες για τους ασκούµενους µύες καθώς και για τον ορθό τρόπο 

χρήσης του κάθε µηχανήµατος 

• Πινακίδα ασφαλείας τοποθετηµένη σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες 

σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου 

• Αντιολισθητικές χειρολαβές για µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση 

• Ανοξείδωτα µπουλόνια ειδικά επικαλυµµένα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή 

βανδαλισµών 

• Υψηλής ποιότητας ρουλεµάν για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι κατασκευασµένα από SAE 1040 high carbon µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις τουλάχιστον 2/5-1/2 ιντσών. Είναι καλυµµένα µε τρεις 

στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου και µια στρώση πολυουρεθάνης UV3 

προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
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ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 

Όργανο Έλξεων- Πιέσεων Ώµων: Συνδυασµός  ασκήσεων που βοηθάει στην 

ενδυνάµωση των µυών του ώµου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας 

αυτών και των αγκώνων. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώµων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισµα µε την πλάτη 

προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω  αργά και 

µε δύναµη προκειµένου το κάθισµα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος. 

Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαµβάνει τη διαδικασία. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου Πιέσεων ώµων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισµα µε την 

πλάτη προς το όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Σπρώχνει προς τα πάνω 

αργά και µε δύναµη προκειµένου το κάθισµα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος. 

Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαµβάνει τη διαδικασία.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 

ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 

• Οι βίδες που χρησιµοποιούνται είναι inox 

• Τα δαχτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 

µελλοντική λίπανση 

• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι καλυµµένα µε 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου 

• Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3( 450 microns) καλύπτει όλα τα 

µεταλλικά µέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Τα µπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυµµένα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων ή βανδαλισµού 
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• Ενσωµατωµένες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 

τοποθετηµένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση  1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 

• Το όργανο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913: 2009, 

EN 957, EN 1176-1: 2008, ISO 2409: 2007, ISO 6270-2: 2005, ISO 13857: 2008 

από την TUV SUD Germany.  

Τρόπος Πάκτωσης 

Η τοποθέτηση των οργάνων είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιµέντου ή 

µπετόν απευθείας µε µεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 

Για δε, σαθρό έδαφος, χώµα ή άµµο, τοποθετούνται µπετοναριστά σε βάση πακτώσεως 

µικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm µε εξέχουσες βίδες αναµονής πάνω στις 

οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Λεπτοµερείς πληροφορίες για τους ασκούµενους µύες καθώς και για τον ορθό τρόπο 

χρήσης του κάθε µηχανήµατος 

• Πινακίδα ασφαλείας τοποθετηµένη σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες 

σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου 

• Αντιολισθητικές χειρολαβές για µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση 

• Ανοξείδωτα µπουλόνια ειδικά επικαλυµµένα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή 

βανδαλισµών 

• Υψηλής ποιότητας ρουλεµάν για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι κατασκευασµένα από SAE 1040 high carbon µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις τουλάχιστον 2/5-1/2 ιντσών. Είναι καλυµµένα µε τρεις 

στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου και µια στρώση πολυουρεθάνης UV3 

προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ- ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

Όργανο Παράλληλες Μπάρες: Άσκηση που βοηθάει στην αύξηση της δύναµης και της 

ευκινησίας των άνω άκρων και των µυών του ώµου, του στήθους, της κοιλιάς και της 
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µέσης βελτιώνοντας την σταθεροποίηση των αρθρώσεων των άνω άκρων, το συντονισµό 

και την ισορροπία του σώµατος. 

Οδηγίες  χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κρατάει τις λαβές και στηρίζει το σώµα µε τα 

χέρια. Τεντώνει τα χέρια προς τα κάτω και λυγίζει τους αγκώνες µε δύναµη. Λικνίζει το 

σώµα απαλά χρησιµοποιώντας την άρθρωση του ώµου για άξονα. Μπορεί να 

χρησιµοποιήσει την πλάγια πλευρά των λαβών για να κάνει έλξεις. 

Όργανο Πάγκου Κοιλιακών: Άσκηση που βοηθάει  στην αύξηση και ευλυγισία των µυών 

της µέσης και της κοιλιάς. Έχει ειδική αποτελεσµατικότητα να κινητοποιεί το περίσσιο 

υποδόριο κοιλιακό λίπος. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης ξαπλώνει µε την πλάτη στο όργανο, κουµπώνει τα 

πόδια σταθερά στη ράγα, σταυρώνει τα χέρια πίσω από το κεφάλι και χρησιµοποιεί τη 

δύναµη των κοιλιακών για να ανασηκώσει το σώµα. 

                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 

ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 

• Οι βίδες που χρησιµοποιούνται είναι inox 

• Τα δαχτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 

µελλοντική λίπανση 

• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι καλυµµένα µε 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου 

• Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3( 450 microns) καλύπτει όλα τα 

µεταλλικά µέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Τα µπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυµµένα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων ή βανδαλισµού 

• Ενσωµατωµένες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 

τοποθετηµένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση  1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 
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• Το όργανο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913: 2009, 

EN 957, EN 1176-1: 2008, ISO 2409: 2007, ISO 6270-2: 2005, ISO 13857: 2008 

από την TUV SUD Germany.  

 

Τρόπος Πάκτωσης 

Η τοποθέτηση των οργάνων είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιµέντου ή 

µπετόν απευθείας µε µεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 

Για δε, σαθρό έδαφος, χώµα ή άµµο, τοποθετούνται µπετοναριστά σε βάση πακτώσεως 

µικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm µε εξέχουσες βίδες αναµονής πάνω στις 

οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Λεπτοµερείς πληροφορίες για τους ασκούµενους µύες καθώς και για τον ορθό τρόπο 

χρήσης του κάθε µηχανήµατος 

• Πινακίδα ασφαλείας τοποθετηµένη σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες 

σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου 

• Αντιολισθητικές χειρολαβές για µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση 

• Ανοξείδωτα µπουλόνια ειδικά επικαλυµµένα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή 

βανδαλισµών 

• Υψηλής ποιότητας ρουλεµάν για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι κατασκευασµένα από SAE 1040 high carbon µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις τουλάχιστον 2/5-1/2 ιντσών. Είναι καλυµµένα µε τρεις 

στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου και µια στρώση πολυουρεθάνης UV3 

προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 

Όργανο ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ- ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ 

Όργανο Ποδηλάτου: Άσκηση που βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και 

ενδυναµώνει τους µυς των ποδιών. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισµα κρατώντας τις λαβές και 

τοποθετώντας τα πόδια στα πετάλια τεντώνει κυκλικά . 
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Όργανο Ελλειπτικής Κίνησης Ποδιών: Αερόβια άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάµωση 

της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, βελτιώνοντας ιδιαίτερα την κυκλοφορία του αίµατος 

και του πεπτικού συστήµατος προσφέροντας άσκηση για την σπονδυλική στήλη και το 

ισχίο. 

Οδηγίες χρήσης του Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται όρθιος στο πετάλι κρατώντας σφιχτά 

τις λαβές µε τα δύο χέρια. Κινεί τα πόδια από τη µία πλευρά στην άλλη όπως ένα εκκρεµές. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 

ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 

• Οι βίδες που χρησιµοποιούνται είναι inox 

• Τα δαχτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 

µελλοντική λίπανση 

• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι καλυµµένα µε 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου 

• Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3( 450 microns) καλύπτει όλα τα 

µεταλλικά µέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Τα µπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυµµένα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων ή βανδαλισµού 

• Ενσωµατωµένες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 

τοποθετηµένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση  1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 

• Το όργανο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 913: 2009, 

EN 957, EN 1176-1: 2008, ISO 2409: 2007, ISO 6270-2: 2005, ISO 13857: 2008 

από την TUV SUD Germany.  

Τρόπος Πάκτωσης 

Η τοποθέτηση των οργάνων είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιµέντου ή 

µπετόν απευθείας µε µεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
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Για δε, σαθρό έδαφος, χώµα ή άµµο, τοποθετούνται µπετοναριστά σε βάση πακτώσεως 

µικρών διαστάσεων όχι πάνω από 0,50 x 0,50 cm µε εξέχουσες βίδες αναµονής πάνω στις 

οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Λεπτοµερείς πληροφορίες για τους ασκούµενους µύες καθώς και για τον ορθό τρόπο 

χρήσης του κάθε µηχανήµατος 

• Πινακίδα ασφαλείας τοποθετηµένη σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες 

σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου 

• Αντιολισθητικές χειρολαβές για µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά την χρήση 

• Ανοξείδωτα µπουλόνια ειδικά επικαλυµµένα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή 

βανδαλισµών 

• Υψηλής ποιότητας ρουλεµάν για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 

• Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι κατασκευασµένα από SAE 1040 high carbon µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις τουλάχιστον 2/5-1/2 ιντσών. Είναι καλυµµένα µε τρεις 

στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής µετάλλου και µια στρώση πολυουρεθάνης UV3 

προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 

3.7. Τοπόσηµο-Ιδιοκατασκευή 

Πρόκειται για µία στήλη από οξειδωµένο χαλκό, τετραγωνικής διατοµής 40χ40 εκ. και ύψους 

4 µ. Η στήλη τοποθετείται στο κέντρο βάσης από σκυρόδεµα διαστάσεων 120χ120χ40 εκ. 

επενδεδυµένης µε φύλλα  από οξειδωµένο χαλκό. Ανά δύο οι πλευρές της στήλης είναι όµοιες 

και ανά διαστήµατα ο χαλκός διατρυπάται και τοποθετούνται στις οπές επιφάνειες από 

αµµοβοληµένο γυαλί και εσωτερικός φωτισµός. 

Στερεώνεται στη βάση από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποποιηµένων βυσµάτων. 

 

4. Κριτήρια αποδοχής. 

 

Θα εξετάζεται η συµµόρφωση µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, η στερέωση και η 

ποιότητα των επιφανειακών τελειωµάτων των ξύλινων και µεταλλικών µερών. 
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Στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν φθορά, απόκλιση διαστάσεων από τα σχέδια της µελέτης 

και µη ικανοποιητικά φινιρίσµατα (σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος) θα 

αντικαθίστανται µε νέα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ανάδοχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΡΑΣΙΝΟ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών έργων πρασίνου ισχύ έχουν τα 

οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Αναγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-07-

2012) µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ)».  

 

 

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς 
την προµήθεια του υλικού 

ΕΤΕΠ 02-07-05-00  

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΕΤΕΠ 02-07-05-00 

Προµήθεια φυτικής γης ΕΤΕΠ 02-07-05-00 

Προµήθεια τύρφης ΕΤΕΠ 10-05-02-01 

Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους ΕΤΕΠ 10-05-02-01 

Προµήθεια ∆ένδρων ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Προµήθεια Θάµνων ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt ΕΤΕΠ 10-05-08-00 

Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου ΕΤΕΠ 10-05-09-00 
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Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες ΕΤΕΠ  10-06-03-00 

∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων µέχρι 4m ΕΤΕΠ  10-06-04-01 

Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων ΕΤΕΠ 10-06-04-02 

Φυτοπροστασία σε θάµνους και δένδρα µέχρι 4µ ΕΤΕΠ 10-06-05-00 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ 

Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους 

οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Σύµβασης, τα σχέδια και 

διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν από τον Εργοδότη, θα γίνει η κατασκευή του έργου 

«ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΧΧ  99776600  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΥΥΡΡΩΩ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟΥΥ»  

ΑΡΘΡΟ 2. Σύµβαση κατασκευής έργου  

Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του για την µε µέριµνα και δαπάνη του εκπόνηση των τυχόν µελετών και έκδοση 

αδειών, την εκτέλεση των απαραίτητων  ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου  

«ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΧΧ  99776600  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΥΥΡΡΩΩ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟΥΥ» όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη, περιλαµβανοµένης και της συντήρησης αυτών κατά 

τον χρόνο της εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 3. Συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας  

Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ιδιωτικό Συµφωνητικό και τα αναπόσπαστα Συµβατικά Τεύχη, 

για την εκτέλεση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 4. Εγκατάσταση Εργολάβου -  Έναρξη εργασιών . 

Ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο Έργο αµέσως µε την υπογραφή της Σύµβασης . 

Ο Ανάδοχος δι΄ ιδίων µέσων και µε δαπάνες του θα τοποθετήσει τις αναγκαίες εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και θα µεριµνήσει, µε δικές του πάντα δαπάνες, για την εξεύρεση χώρου, για τις 

εγκαταστάσεις υγιεινής, παροχές ηλεκτρικού, νερού και απαραίτητων τηλεφωνικών γραµµών. 

Για τη έναρξη των εργασιών απαιτείται καταρχήν η έγκριση από την υπηρεσία, του Αναλυτικού 

Προγράµµατος των έργων µε τις ενδεχόµενες κυκλοφοριακές και λοιπές ρυθµίσεις που θα απαιτηθούν 

για τον περιορισµό των οχλήσεων στην λειτουργία της πόλης.  
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Αµέσως µετά ακολουθεί η έγκριση των οριστικών µελετών, και µελετών εφαρµογής. Οι µελέτες 

εφαρµογής θα συντάσσονται σταδιακά, θα υποβάλλονται προς έγκριση και θα τροφοδοτούν την πορεία 

των έργων. 

Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος να αφαιρέσει χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση οποιαδήποτε εµπόδια που 

ενοχλούν την οµαλή έναρξη των εργασιών (κατεδαφίσεις παλαιών κτισµάτων, περιφράξεων, κλπ) 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 6 από  71  

ΑΡΘΡΟ 5. Προθεσµίες περαιώσεως του έργου  

1. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 180 ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υπογραφή της Σύµβασης. 

Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της 

Σύµβασης. 

1η Αποκλειστική τµηµατική Προθεσµία 

Όχι αργότερα από δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακές µέρες από την Υπογραφή της σύµβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα 

Κατασκευής του έργου» σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν.3669/2008. Το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό 

πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου .   

2η Αποκλειστική τµηµατική Προθεσµία 

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 

έργου σύµφωνα  µε το άρθρο 46 του Ν.3669/2008.  

Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ανελαστικές όπως ορίζεται στις παραγρ. 4 και 5 του 

άρθρου 36 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008. Οι τµηµατικές προθεσµίες θα 

προσδιοριστούν  στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα  

εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις των Ν. 1418/84 

και Ν.3263/04 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.3669/2008.   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπόνησης των ερευνών και µελετών, τις 

διατυπώσεις για προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων, και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από τη 

Σύµβαση κλπ. καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης των πάσης φύσεως αδειών. 
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Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των γεωτεχνικών 

συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου  ή  και παρόδιων ιδιοκτησιών ή  και συνθηκών σχετικών 

µε  τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες, µε τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ,  άγνοια της κατάστασης των 

δρόµων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών πού επικρατούν στην περιοχή ή δυσκολίες στην 

εξεύρεση των υλικών, εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. 

Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και 

όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ρητά  αναφέρεται  ότι  η Υπηρεσία δεν θα λαµβάνει υπόψη  µικροπροβλήµατα και αιτίες για χορήγηση  

παράτασης  προθεσµίας. Ιδιαίτερα, δεν θα ληφθούν υπόψη δικαιολογίες που θα αναφέρονται σε 

εδαφολογικές ή  καιρικές συνθήκες ή/και στο χρόνο εκπόνησης και συµπλήρωσης µελετών καθόσον ο 

διαγωνιζόµενος θα έχει κάνει όλες τις αντίστοιχες προβλέψεις τις οποίες  θα έχει συµπεριλάβει  στο 

χρονοδιάγραµµα του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 6. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

6.1 Για την επιβολή ποινικών ρητρών των Συνολικών και των Τµηµατικών Προθεσµιών 

εφαρµόζονται γενικά οι περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και ειδικότερα οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.   

6.2 Έκπτωση του Αναδόχου  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις 

περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και ειδικότερα µε τις  διατάξεις του  άρθρου 6 του 

Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.   

ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - Ελαττώµατα 

7.1. Ο βάσει του άρθρου 54 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008 χρόνος 

εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε  δεκαπέντε (15) µήνες για το σύνολο των 

εργασιών. 
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7.2. Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 µήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα ( κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε µήνα) τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε 

άριστη κατάσταση λειτουργίας µε δαπάνες του. 

Την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα παραδίδει  στην Υπηρεσία: 

α. Μηνιαίο  ∆ελτίο που θ' αναφέρονται : η ύπαρξη πιθανών προβληµάτων, επισκευών ή ζηµιών 

που προκλήθηκαν από τρίτους 

β. Ετήσιο δελτίο αναλόγου περιεχοµένου 

7.3. Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή µη λειτουργίας 

κάποιων εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του 

∆ΗΜΟΥ (π.χ. κτίρια, πεζοδρόµια, δρόµοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). 

Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία 

κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο ∆ήµο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η καταβολή των 

οποιονδήποτε επιδικαζόµενων αποζηµιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

7.4. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση τους η 

Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 45 του Π.∆. 609/85 

όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.   

ΑΡΘΡΟ  8. Παραλαβή του Έργου 

Μετά το πέρας  των εργασιών  που περιλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται Βεβαίωση 

Περαίωσης  του Έργου. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Π.∆. 609/85, η 

δε οριστική παραλαβή  θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Π.∆.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το 

Ν.3669/2008.   

ΑΡΘΡΟ  9. Λογαριασµοί – Πληρωµές – Ποσοστό ΓΕ & ΟΕ - Κρατήσεις 

9.1. Οι λογαριασµοί για τις εκτελεσµένες εργασίες, θα συντάσσονται ανά µήνα και σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 

3669/2008.   

Η αξία των εκτελούµενων εργασιών θα υπολογίζεται  σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τις τιµές 

µονάδος προσφοράς και τις διατάξεις των άρθρων 38 του Π.∆ 609/85 και άρθρα 11 &12 του 

Ν.1418/84 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008. Οι τιµές αυτές προσαυξάνονται µε το ποσοστό 

ΓΕ & ΟΕ 18%. 

 9.2. Όλοι οι πιο πάνω λογαριασµοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Τελικού, υπόκεινται στις νόµιµες 

επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο για 

έργα εκτελούµενα  από ∆ηµόσιες Επενδύσεις.   

9.3. Για οποιαδήποτε µεταγενέστερη της υπογραφής της Σύµβασης αυξοµείωση των επιβαρύνσεων 

ισχύει το άρθρο 34 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.    

9.4. Με την υποβολή της πιστοποίησης στην επίβλεψη του έργου για έλεγχο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται:  

9.4.1. Να έχει υποβάλει 3 ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα, όλα τα φύλλα ποιοτικού ελέγχου που 

αντιστοιχούν στις εκτελεσµένες εργασίες κατά την διάρκεια που καλύπτει η υποβληθείσα πιστοποίηση. 

Στα φύλλα ποιοτικού ελέγχου θα επισυνάπτονται και όλα τα αντιστοιχούντα πιστοποιητικά ή 

παραστατικά, όπως δελτία αποστολής υλικών, τεχνικά δελτία παράδοσης, αποτελέσµατα 

εργαστηριακών δοκιµών, γνωµατεύσεις ειδικών π.χ. γεωτεχνικών ή άλλων για τον τρόπο εκτέλεσης 

των εργασιών κλπ. 

9.4.2. Να έχει υποβάλει όλα  τα έντυπα που προβλέπει το σύστηµα Ασφάλειας και Υγείας 

προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος και η έγκριση της πιστοποίησης..  

9.4.3. Όλες οι πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται και µε τα απαραίτητα ΠΠΑΕ 

9.4.4. Εφόσον πιστοποιούνται υλικά θα υποβάλλονται όλα τα από το νόµο προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά 
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9.4.5 Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών από τον Ανάδοχο στην επιβλέπουσα 

Υπηρεσία όπως περιγράφεται ανωτέρω,  τότε η πιστοποίηση θα επιστρέφεται για επανυποβολή και 

µέχρις ολοκλήρωσης του ελέγχου των συνηµµένων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (σχετικό το άρθρο 

40 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008) 

9.4.6 Μετά τον έλεγχο των λογαριασµών και την υπογραφή τους από τον επιβλέποντα, ο Ανάδοχος 

θα προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία Εγγυητική επιστολή ισόποση προς την παρακράτηση 

δεκάτων εάν δεν επιθυµεί την παρακράτηση αυτή. Στη συνέχεια η Πιστοποίηση θα διαβιβάζεται από 

την Επίβλεψη  προς την Προϊστάµενη Αρχή για πληρωµή εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 

Προϊστάµενη Αρχή τα  από το νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την είσπραξή της:  

9.5. Μόνον ο εγκεκριµένος από την Υπηρεσία λογαριασµός αποτελεί αποδεικτικό οφειλής του 

Κύριου του Έργου προς τον Ανάδοχο.  

9.6. Καµία απαίτηση του Αναδόχου δεν µπορεί να θεµελιωθεί και να γίνει αποδεκτή αλλαγή του 

προδιαγραφόµενου στο παρόν άρθρο τρόπου πληρωµών ή της ποσοτικής ανάλυσης του τεχνικού 

αντικειµένου του Έργου λόγω της µελέτης εφαρµογής ή άλλων στοιχείων που ενδεχοµένως θα 

προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10. Επιµετρήσεις 

10.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆ 609/85 

όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.   

10.2  Οι Επιµετρήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε µηνός και υποβάλλονται, µαζί 

µε τις µηνιαίες πιστοποιήσεις για έλεγχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

10.3.  Οι επιµετρήσεις θα αφορούν αποπερατωµένες εργασίες σύµφωνα µε το Συµβατικό Τιµολόγιο 

του Έργου, την ΕΣΥ και την Τεχνική Περιγραφή . 

10.4.   Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο 

λογαριασµό µε έγκριση της Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δε θα 
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κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές θα καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του 

λογαριασµού και θα περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 

αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής. 

10.5. Οι επιµετρήσεις των αφανών εργασιών και τα ΠΠΑΕ πρέπει να υποβάλλονται  αµέσως µετά την 

εκτέλεση των εργασιών στις οποίες αναφέρονται. 

Στις επιµετρήσεις και στα Καταµετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών (Κ.Φ.Α.Ε) επί πλέον των 

ποσοτικών ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε 

την κατά δόκιµο τρόπο και σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών, 

προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά εργαστηριακά 

χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωµάτωση. Οι 

επιµετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα µε τις λήψεις γενοµένων δοκιµίων, µε ακριβή 

στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσµάτων αυτών. 

10.6 Πριν την Τελική Επιµέτρηση θα συντάσσονται τα “as-built” σχέδια και τα πρωτόκολλα αφανών 

εργασιών τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

10.7. Η τελική επιµέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργου. Τελική επιµέτρηση 

είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται 

στη σύµβαση. 

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµά του που 

σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από κάποια 

άλλη αιτία.    

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση εφαρµόζονται 

τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το 

Ν.3669/2008.   

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε 
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το Ν.3669/2008 και ισχύει σήµερα. 

ΑΡΘΡΟ 11. Αναθεώρηση τιµών  

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 40 και 41 

του Π∆609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 12. Τιµές µονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες 

12.1. Εφόσον παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας πέραν των περιγραφοµένων στα Συµβατικά 

Τεύχη, τότε αυτή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε 

το Ν. 3669/2008, και τα ισχύοντα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Η αντιστοιχούσα δαπάνη από µη εκτέλεση συµβατικών εργασιών θα µεταφράζεται σε αντίστοιχη 

µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος που θα υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο. 

12.2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 

εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008, τις 

οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο 

συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 13. Χρονικός Προγραµµατισµός του έργου  

13.1 Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της Σύµβασης µε βάση το χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε µε 

την προσφορά του και τις οδηγίες της υπηρεσίας θα συντάξει το οριστικό πρόγραµµα Κατασκευής  του 

Έργου (Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου - ΑΠΚΕ). Στην σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φάσεις του έργου όπως αναπτύσσονται στην συνέχεια : 

ΦΑΣΗ 1  

Εργασίες στην οδό Κονίτσης 

ΦΑΣΗ 2  
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Εργασίες στο ο.τ. 9760 

ΦΑΣΗ 3  

Εργασίες στην οδό Αγ. Αθανασίου και  Ανώνυµη 

ΦΑΣΗ 4  

Εργασίες στην οδό Σωρού   

Με το ΑΠΚΕ θα παρουσιάζεται η χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των εργασιών της 

Σύµβασης σε πλήρη συµµόρφωση µε τους όρους και τους περιορισµούς αυτής. 

13.2 Χρόνος Υποβολής 

Ολοκληρωµένο χρονοδιάγραµµα του έργου θα υποβληθεί εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την 

υπογραφή της Σύµβασης.  (Άρθρο 5 παρ. 4 Ν.1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008) 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιµέρους εργασιών . Καµία πληρωµή δεν θα γίνει αν το ΑΠΚΕ δεν 

υποβληθεί και εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

13.3. Απαιτήσεις 

13.3.1 Θα ληφθούν υπόψη οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες και θα περιλαµβάνονται 

όλες οι βασικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 

13.3.2 Για κάθε δραστηριότητα, θα ορίζεται ο εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης, όπως προκύπτει 

από την ποσότητα και τις αποδόσεις των πόρων που χρησιµοποιούνται και η σειρά εκτέλεσης σε 

σχέση προς τις άλλες εργασίες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης κατά περίπτωση θα περιλαµβάνει χρονικούς 

στόχους (milestones) κατά τους οποίους θα ολοκληρώνονται συγκεκριµένα τµήµατα της εργασίας του 

Έργου. 

13.3.3 Το διάγραµµα θα πρέπει να είναι σαφές ώστε να γίνεται ο σχεδιασµός και η εκτέλεση των 

εργασιών χωρίς δυσκολίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να παρατάσσονται µε διάρκεια από 7 ηµέρες 

έως 28 και όχι µεγαλύτερης διάρκειας. Ο βαθµός ανάλυσης σε ότι αφορά το πλήθος και το είδος των 

δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ικανοποιητικός και να επιτρέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
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της προόδου όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου. 

13.3.4 Οι δραστηριότητες θα είναι οµαδοποιηµένες κατά στάδιο κατασκευής, κατά επί µέρους 

κατασκευαστικές ενότητες, κατά είδος εργασίας, κλπ. χρησιµοποιώντας κωδικούς για κάθε 

δραστηριότητα. 

13.3.5 Όλες οι υποβολές θα γίνονται σε µέγεθος χαρτιού DIN Α4 και θα είναι έγχρωµες. Κάθε σελίδα 

θα είναι µονογραµµένη από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου  στο έργο.  

13.3.6 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την ηµέρα έγκρισης από την Υπηρεσία του 

οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του 

χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη αν αυτό αντίκειται στους όρους των συµβατικών 

τευχών (και σχεδίων) Για το λόγο αυτό θεωρείται συµβατικά ότι η διαδικασία της κατάρτισης και 

έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση.  

13.3.7 Η ανάπτυξη του προγράµµατος κατασκευής του έργου και των υποπρογραµµάτων του πρέπει 

να γίνει έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. 

13.4. Περιεχόµενο του Α.Π.Κ.Ε. 

Α. Το Α.Π.Κ.Ε. θα καλύπτει: 

1. Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις, άδειες. 

2. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. 

3. Τις εργασίες κατασκευής του έργου. 

4. Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία..). 

5. Τις απαλλοτριώσεις. 

6. Τους ελέγχους και δοκιµές πάσης φύσεως .  

Το πρόγραµµα του Έργου που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει 

εξειδικευµένα όλα τα παραπάνω θέµατα. 
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Β. Ο έλεγχος της προόδου του Έργου θα πραγµατοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα από : 

1) πίνακες πρόβλεψης και ελέγχου της Φυσικής και Οικονοµικής Προόδου του Έργου. Ο πίνακας 

αυτός θα περιλαµβάνει τα είδη εργασιών και σε στήλες την αντίστοιχη πρόβλεψη ανά µήνα της 

προς εκτέλεση ποσότητας και της προβλεπόµενης απορρόφησης. Στο κάτω µέρος του πίνακα 

µετά τις εργασίες θα περιλαµβάνεται  το ποσοστό ΓΕ & ΟΕ 18%, η προβλεπόµενη αναθεώρηση 

και το Φ.Π.Α. Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι  αντίστοιχες στήλες για την συµπλήρωση 

ποσοτήτων εργασιών και δαπανών, που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά 

την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µήνα, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο λογαριασµό, 

καθώς και των υπολειπόµενων εργασιών µέχρι τέλους του έργου. 

2) Ενηµερωµένα χρονοδιαγράµµατα GANTT εκτέλεσης του έργου. 

3) Αναφορές Προόδου του έργου στις οποίες θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η 

συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα του έργου καθώς και οι λόγοι των τυχόν 

διαφοροποιήσεων. 

Γ. Επίσης θα περιλαµβάνει : 

1) Τεχνική έκθεση όπου θα αναλύεται και θα αιτιολογείται ο προτεινόµενος προγραµµατισµός σε 

συνδυασµό µε το εργατοτεχνικό δυναµικό και το µηχανικό εξοπλισµό. Στην έκθεση αυτή θα 

υπολογίζεται µε λεπτοµέρεια η διάρκεια κάθε δραστηριότητας του Α.Π.Κ.Ε. και το κόστος της 

βασιζόµενο στα απασχολούµενα µέσα παραγωγής. Τα κόστη όλων των δραστηριοτήτων, 

αθροιζόµενα, θα δίνουν το σύνολο του κόστους του έργου, το οποίο θα συµπίπτει µε το 

προσφερόµενο τίµηµα του Αναδόχου. 

2) Καµπύλη οικονοµικής ροής έργου. 

    (Τα διαγράµµατα αυτά θα χρησιµοποιούν ως χρονική µονάδα το µήνα.). 

 

∆. Εκτός από τα παραπάνω, απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο και πρόσθετων στοιχείων ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα ως εξής : 
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1.  Κάθε µήνα και οπωσδήποτε µέσα στην πρώτη εβδοµάδα του µήνα που ακολουθεί (ή µαζί µε το 

λογαριασµό εφ’ όσον υποβάλλεται εκείνο το µήνα) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει : 

1.1. Ενηµερωµένο πίνακα µε τα στοιχεία Φυσικής και Οικονοµικής Προόδου του Έργου για τις 

εργασίες που εκτελέστηκαν και τις πιστώσεις που απορροφήθηκαν µέχρι τον τρέχοντα µήνα. 

1.2.  Γραφική απεικόνιση της προόδου του έργου καθ’ όλο το µήκος του έργου µε τη µορφή 

πίνακα. 

2. Κάθε τρίµηνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει :  

2.1. Αναφορά προόδου των εκτελεσθεισών εργασιών και την συµφωνία ή όχι αυτών µε το 

εγκεκριµένο πρόγραµµα έργου. 

2.2. Αντίγραφο του αρχικού πίνακα Φυσικής και Οικονοµικής Προόδου του έργου, µε προσθήκη σε 

ειδικές στήλες των µεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις και αιτιολόγηση των 

διαφοροποιήσεων. 

13.5. Έγκριση Α.Π.Κ.Ε. 

Το παραπάνω πρόγραµµα θα υποβληθεί για έγκριση σε (3) τρία αντίγραφα σε χαρτί και σε δύο 

αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (σε CD-ROM) στην Υπηρεσία.. Η Υπηρεσία θα έχει στη διάθεσή της  

δέκα  (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 όπως 

κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008) για να εγκρίνει µε ή χωρίς παρατηρήσεις το πρόγραµµα. Μία από 

τις υποβληθείσες σειρές θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εγκεκριµένη ή µε τυχόν παρατηρήσεις της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να επανυποβληθεί διορθωµένο (σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις) εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. 

13.6. Κυρώσεις 

1. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, του 

προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) εκτός από τη διαδικασία 
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διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του 

Ν.1418/84 κ.λ.π. και από το άρθρο 6 του Ν.3263/2004, όπως όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 

3669/2008 και ισχύουν σήµερα, συνεπάγεται :   

α) Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία, ίσης προς 1:4000 του συµβατικού 

τιµήµατος (δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α). Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για µία µόνο φορά και θα 

παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό.  

β) Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο υπηρεσιακού προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα 

οποιασδήποτε χρονικής τροποποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος και σύνταξης 

χρονοδιαγράµµατος από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή από ιδιωτικό γραφείο θα αφαιρείται από το 

«λαβείν» του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1α της απόφασης 

∆17α/02/117/ΦΝ 332/10.11.88 (ΦΕΚ 862 Β/16.11.89). 

2. Ανάλογα παράλειψη σύνταξης και υποβολής των στοιχείων της µηνιαίας και  τριµηνιαίας αναφοράς 

προόδου συνεπάγεται εφ’ άπαξ για κάθε αναφορά ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσόν ίσον προς το 

15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 13.6.1α που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

13.7. Ενηµερωµένο Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου (Ε.Π.Κ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µαζί µε την πιστοποίηση του κάθε µήνα το Ε.Π.Κ.Ε. Το Ε.Π.Κ.Ε. θα 

χρησιµεύει ως εργαλείο ελέγχου της προόδου του έργου και θα περιλαµβάνει: 

1. Το ποσοστό της πραγµατοποιθείσας προόδου για κάθε δραστηριότητα του Π.Κ.Ε. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τις ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής των 

επιµετρήσεων. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα παρίσταται δια µέσου εκπροσώπου της σε αυτές τις 

επιµετρήσεις. 

2. Τα αρχικά προγραµµατισµένο ποσοστό προόδου για κάθε δραστηριότητά του Α.Π.Κ.Ε.. 

3. ∆ύο χρονικές ράβδους για κάθε δραστηριότητα του Α.Π.Κ.Ε. και τις ηµεροµηνίες τους: Η άνω θα 
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προκύπτει από τις ηµεροµηνίες του αρχικού προγραµµατισµού και η κάτω θα προκύπτει από τις 

πραγµατοποιηµένες ηµεροµηνίες. 

4. Η εκτιµώµενη από τον Ανάδοχο υπολειπόµενη διάρκεια των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων. 

5. Καµπύλες οικονοµικής ροής έργου  

6. Προγραµµατισµένο και πραγµατοποιηµένο ποσοστό προόδου για το σύνολο του έργου. 

Εφόσον ο Ανάδοχος προβλέπει ότι είναι πιθανόν να επέλθουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις οι οποίες 

θα έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εκτέλεσης τυχόν µελλοντικών δραστηριοτήτων εντός του 

χρονικού διαστήµατος (ή των χρονικών διαστηµάτων) που προβλέπεται για αυτές στο Α.Π.Κ.Ε. θα 

υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο ο Ανάδοχος 

σχεδιάζει να ξεπεράσει οποιεσδήποτε τέτοιες αναµενόµενες µελλοντικές καθυστερήσεις και εφόσον 

στις Εργασίες έχουν εµφανιστεί ελαττώµατα, λεπτοµερή στοιχεία των χρόνων κατά τους οποίους θα 

εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης για τη διόρθωση των ελαττωµάτων αυτών, ώστε να 

διασφαλισθεί η τήρηση του Προγράµµατος Εργασιών. 

13.8. Α.Π.Κ.Ε. Αντιµετώπισης Καθυστερήσεων 

Εάν σε οποιοδήποτε Ε.Π.Κ.Ε. εµφανιστεί έστω και µία δραστηριότητα που ανήκει στην κρίσιµη 

διαδροµή να καθυστερεί σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα περισσότερο των (20) είκοσι ηµερολογιακών 

ηµερών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει ένα αναθεωρηµένο Α.Π.Κ.Ε. στο οποίο θα φαίνεται 

µε ποιον τρόπο ο Ανάδοχος θα επιταχύνει τις εναποµείνασες δραστηριότητες ώστε να εξαλειφθεί η 

καθυστέρηση και να επιτευχθούν οι στόχοι των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών, καθώς και του 

πέρατος του έργου. 

Το αναθεωρηµένο Α.Π.Κ.Ε θα υποβάλλεται προς έγκριση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κάθε φορά 

που θα υπάρχει λόγος σύνταξης ενός τέτοιου διαγράµµατος η υποβολή του θα διέπεται από τις 

διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Συµβατικών Τευχών που διέπουν και την αρχική 

υποβολή του Α.Π.Κ.Ε. 

13.9. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008 οι 
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συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν µε την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης. 

13.10. Αναπροσαρµογές του προγράµµατος εγκρίνονται µόνον όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 

εργασιών εφόσον ζητηθεί τούτο από την Υπηρεσία ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 

4 του Ν 1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 14. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου – Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 

I. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου  

14.1. Γενικά - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή 

Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από την Απόφαση της ΓΓ∆Ε /ΥΠΕΧΩ∆Ε 

µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 Τεύχος Β' ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για 

«Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» και τις 

αντίστοιχες Αποφάσεις:  (αρ. ∆ΙΠΑ∆ /οικ/611/24-07-2004 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα : ‘’Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 

Έργου’’ και αρ. ∆ΙΠΑ∆ /οικ/501/01-07-2003 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα: ‘’Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 

Μελέτης) καθώς και από τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που 

θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι υποχρεωµένος, είτε έχει πιστοποιηθεί αναφορικά  µε 

κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας 

Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εντός 20 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε δεν είναι συντεταγµένο σύµφωνα µε τα 

Συµβατικά Τεύχη, το επιστρέφει (µε τις παρατηρήσεις της) για διόρθωση και επανυποβολή. Το Π.Π.Ε 

ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών.  

Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα 
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αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραµένουν στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Καµία πληρωµή δεν θα γίνει εάν το Π.Π.Ε δεν υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία είναι να 

εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την παρούσα Σύµβαση, 

έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραµµένη ποιότητα µελέτης, 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

Το Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε κάποιο από 

τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 -2000), θα είναι σύµφωνο µε τα συµβατικά 

τεύχη και θα θεωρηθεί ως Συµβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, εκτείνονται τόσο στην ανάπτυξη 

από τον Ανάδοχο ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance - Q.Α) που θα έχει 

σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας (Quality Control - Q.C) του 

συγκεκριµένου έργου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του.  

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (Μελέτες, Κατασκευή, συντήρηση) και αφορά 

τόσο στο παραγόµενο προϊόν (όλα τα τµήµατα του έργου), στην περιγραφή και εφαρµογή των 

απαιτούµενων µεθόδων µε τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον 

χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό ή  τα ενσωµατούµενα υλικά. 

Η εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης ποιότητας από τον Ανάδοχο, έχει σκοπό να παρέχεται 

στον ΚτΕ η µέγιστη δυνατή πληροφόρηση ότι το παραγόµενο έργο (εργασίες, µελέτες, κλπ.) θα 

ικανοποιεί τις δεδοµένες και προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ποιότητας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει µε σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ένα 

∆ιπλωµατούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εµπειρίας, υπεύθυνο για τα 

θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον Αναπληρωτή του. 

Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και Οδηγιών Εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται 
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από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το 

έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται σαφώς στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 

κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη 

εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληρεί το 

σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες 

του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις απαιτήσεις των 

Συµβατικών Τευχών. 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 

προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 

ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν 1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 

3669/2008.  

Σε περίπτωση απαίτησης από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρόσθετων ελέγχων των προδιαγραφών 

καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί 

το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. Οι δαπάνες αυτών των ελέγχων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για τους εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιµασίες, 

είναι και η συνεργασία µε  το Κ.Ε.∆.Ε. ή µε άλλα διαπιστευµένα εξωτερικά εργαστήρια που θα 

χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο µετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης . 

Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε 

όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρήσουν αυτούς 

τους ελέγχους. 

Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της εργολαβίας, ο 

ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών, του εξοπλισµού των 

κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Q.Α), στον βαθµό και µε τον 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 22 από  71  

τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ' όσον ζητηθεί η συνδροµή του, να διαθέτει χωρίς 

πρόσθετη αποζηµίωση το απαιτούµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, ή και τον απαραίτητο 

µηχανικό εξοπλισµό για τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων ή δοκιµασιών (π.χ τοπογραφικά όργανα, 

συσκευές επί τόπου ελέγχων κλπ.) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα έξοδα όλων των 

παραπάνω αναφεροµένων ελέγχων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «Υποστηρικτικά Έγγραφα - Στοιχεία» (Οδηγίες Εργασιών, 

Οδηγίες Ελέγχου Εργασιών, Μεθοδολογίες κατασκευής, Φύλλα Ελέγχου Εργασιών ή ∆ελτία ποιότητας 

Εκτελούµενων Εργασιών και χρησιµοποιούµενων υλικών κλπ.) για την τεκµηρίωση και εφαρµογή του. 

Το περιεχόµενο αυτών των υποστηρικτικών εγγράφων θα συµφωνείται και θα εγκρίνεται από τη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για λόγους οµοιοµορφίας, ευκολίας ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης 

αξιοποίησής τους. 

14.2. Ορολογία  «Προγράµµατος Ποιότητας Έργου» 

Οι χρησιµοποιούµενοι όροι, σχετικά µε το «Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου», νοούνται κατά τον 

ακόλουθο τρόπο : 

1. Ποιότητα Τεχνικού έργου: Είναι η συµµόρφωση του παραγόµενου µέσω της εργολαβίας 

Τεχνικού Έργου µε τις προκαθορισµένες (από τις Μελέτες, Συµβατικά Τεύχη, Πρότυπες και λοιπές 

Τεχνικές Προδιαγραφές, Νοµοθεσία) απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση µε την έντεχνη κατασκευή, 

αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη οικονοµία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. 

2. Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας: Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες, 

οι καταγραφές, οι πόροι και τα µέσα που θα εφαρµόσει και µε τα οποία θα τεκµηριώσει και λειτουργήσει 

ο Ανάδοχος για να µπορέσει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 

3. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου : Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές 

και τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα χρησιµοποιήσει ο 
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Ανάδοχος στην συγκεκριµένη Εργολαβία. 

4. ∆ιαδικασία:   Είναι έγγραφο/α που περιγράφει /ουν (προδιαγράφει /ουν) τον τρόπο εκτέλεσης 

µιας δραστηριότητας που επηρεάζει την ποιότητα του έργου. 

5. Επιθεώρηση Ποιότητας:  Συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση (καταγραφή) προκειµένου να 

προσδιοριστεί κατά πόσο οι χρησιµοποιούµενες δραστηριότητες για την ποιότητα και τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από αυτές, είναι σύµφωνα µε τα σχεδιασθέντα και τα προδιαγεγραµµένα, 

εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας. 

6. Μη συµµόρφωση:  Η µη ικανοποίηση των καθορισµένων απαιτήσεων. 

7. Σηµείο ελέγχου:  Χαρακτηριστικό σηµείο της κατασκευαστικής διαδικασίας που απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και στο οποίο ελέγχεται η ικανοποίηση των 

προκαθορισµένων απαιτήσεων. 

8. Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου:  Σηµείο Ελέγχου για το οποίο ο ΚτΕ έχει ενηµερωθεί εγγράφως ότι 

πρόκειται να διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος για την ικανοποίηση των προκαθορισµένων απαιτήσεων. 

9. Σηµείο Ελέγχου µε αναµονή έγκρισης (η Σηµείο Στάσης): 

Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου, για το οποίο η έγκριση και αποδοχή των αποτελεσµάτων ελέγχου από τον 

ΚτΕ, είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών. 

14.3. Περιεχόµενα ΠΠΕ 

Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της Εργολαβίας και πρέπει να παρέχει 

όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων προόδου του 

έργου, τεκµηρίωσης της ποιότητας των εκτελεσµένων εργασιών, των υλικών και των αποτελεσµάτων 

των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 

Το ΠΠΕ ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών, περιγράφει τις 

φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, περιλαµβάνει τους πόρους και τις 

µεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε το Χρονοδιάγραµµα του έργου, 
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καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία 

προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς, καθορίζει τον τρόπο και λεπτοµέρειες 

διαχείρισης, συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατασκευής και ελέγχων ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

Το ΠΠΕ που θα παραδοθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

1. Σύντοµη περιγραφή έργου (ιστορικό, γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιµα στοιχεία έργου) 

2. Συµβατικά Στοιχεία έργου και ∆ιαδικασίες ελέγχου της Σύµβασης απ' τις οποίες θα 

διασφαλίζεται η δυνατότητα του Αναδόχου να ανταποκρίνονται στις Συµβατικές του 

υποχρεώσεις.  

3. ∆ιαίρεση του έργου σε υποέργα (τµήµατα, φάσεις, µέτωπα εργασίας, διακεκριµένα και αυτοτελή 

αντικείµενα, επί µέρους εργασίες). 

4. «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι µελέτες, στοιχεία και λοιπές υποχρεώσεις 

που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στα Συµβατικά 

Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινοµηµένα κατά είδος και χρονολογική σειρά. 

5. Οργανόγραµµα ∆ιοίκησης της Εργολαβίας 

6. Περιγραφές καθηκόντων και αρµοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο οργανόγραµµα. 

7. Καθορισµός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

8. Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισµό µε τα αναγραφόµενα στα λοιπά 

τεύχη δηµοπράτησης. 

9. Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή "∆ιαδικασίες ποιότητας" (αν απαιτηθούν) και "Οδηγίες 

εργασιών" που θα αναφέρονται σε πίνακα µε τίτλο "Πίνακας ∆ιαδικασιών / Οδηγιών εργασίας". 

10. ∆ιαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισµού ελέγχων και 
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δοκιµών σύµφωνα µε κανονισµούς και προδιαγραφές. 

11. Σηµεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συµµόρφωση µε τα συµβατικά στοιχεία, οι υπεύθυνοι 

ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συµπληρώνεται «Πίνακας Σηµείων Ελέγχου». 

12. ∆ιαδικασίες   Αναφοράς   και   διαχείρισης   περιπτώσεων   Μη Συµµόρφωσης και 

επακόλουθων διορθωτικών ενεργειών. 

13. ∆ιαχείριση Κινδύνου. Συµπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / ∆ιαχείρισης Κινδύνου», µε βάση 

την εµπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο αναγράφονται οι 

πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόµενες δράσεις για την οµαλή εκτέλεση της Σύµβασης. 

14. ∆ιαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιµότητας όλων 

των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 

14.4. Πρόγραµµα Ελέγχου ∆οκιµών Έργου  (Π.Ε.∆.) 

Το Π.Ε.∆.  είναι µέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται στο σύνολο των ελέγχων που θα απαιτηθούν στο έργο  

και θα περιλαµβάνει : 

α. Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών, και ελέγχων 

(υλικών - εργασιών -εξοπλισµού). 

β. Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. 

γ. Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων (που  θα είναι σύµφωνος µε το χρονοδιάγραµµα του 

έργου) σχετικά µε: 

1. τις ∆ειγµατοληψίες 

2. τους ελέγχους / τις δοκιµές 

3. τις εγκρίσεις από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

4. την υποβολή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών και 

κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ καταλληλότητας υλικών και 

ετοίµων προϊόντων. 
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δ. Τα εργαστήρια  ελέγχου και τους υπεύθυνους διεξαγωγής των ελέγχων. 

ε. Κάθε άλλη απαραίτητη για την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πληροφορία. 

14.5. Αρχεία ελέγχου - ∆ιαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων 

Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά 

των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών και θα είναι στη διάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας άµεσα 

και οπωσδήποτε πριν την υποβολή κάθε µηνιαίας Πιστοποίησης εργασιών.  

Η παρακολούθησή τους µπορεί να γίνει και µε µηχανογραφηµένο σύστηµα του Αναδόχου που θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

II. Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα είναι σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις του 

έργου καθώς και της εγκυκλίου ∆17α/02/71/Φ13/29-11-94 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εφαρµογή 

του Π.∆.334/1994 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών» όπως ισχύει σήµερα. 

2. Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη γιατί 

αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και 

την κατασκευή του έργου καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής για την οποία είναι ο µοναδικός 

και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 

ΑΡΘΡΟ 15. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων – Μητρώο του Έργου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 

την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

Α. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 

Το Π.∆. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 "Περί ασφαλείας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" 
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Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίας ασχολουµένων 

µισθωτών"  

Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικηµένων περιοχών" (αφορά  µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 

Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" 

Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικηµένων περιοχών" (αφορά  µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 

Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ." 

Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων" 

Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας" 

Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα" 

Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) "Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων" 

Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιµοποίηση 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

89 /655 /ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ' τους 

εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 

656 /ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 28 από  71  

χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) "Προστασία των εργαζοµένων απ' τους κινδύνους που συνδέονται µε 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά  εργοτάξια  έργων", σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Η υπ' αριθµ. 433/2000 (ΦΕΚ 176 Β/22-09-00) Υπουργική Απόφαση που αφορά την "Καθιέρωση ΦΑΥ 

ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου" 

Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε που αφορά την 

"Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και 

ΦΑΥ)" 

Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946/09-07-03) Υπουργική Απόφαση που αφορά  την  "Προδιαγραφή 

σήµανσης εκτελουµένων έργων" 

 

Β.  Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης απόφασης ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-

01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε) 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 

στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής : 

1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆17/96, Π.∆ 

305/96, Π.∆294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του συντονιστή 

ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π..Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του 

σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, 

αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού 

κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς 

συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆95/99, Π∆17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 

• Αναφορά ατυχήµατος, 

• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 

• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 

• Εκπαίδευση προσωπικού, 

• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
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7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 

µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή 

το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 

επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκµηριώνονται γραπτά. 

8 Άλλες προβλέψεις. 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 

• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 

• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από  όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 

• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα 

Α.Υ.Ε και να συντάξει το τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται 

οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου και ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε 

να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που 

δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 

υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

9.1 Γενικά 
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• Είδος έργου και χρήση αυτού 

• Σύντοµη περιγραφή του έργου 

• Ακριβής διεύθυνση του έργου 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου 

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και  τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος. 

9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 

κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
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9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να  αποφευχθούν. 

9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 

άρθρου 12 του Π.∆ 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 

9. Α Γενικά :  

• Είδος έργου και χρήση αυτού 

• Ακριβή διεύθυνση του έργου 

• Αριθµό αδείας 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου 

• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 

9. Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου :  

• Τεχνική περιγραφή του έργου 

• Παραδοχές µελέτης 

• Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

9. Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. 

εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθορισµού κ.λ.π.. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) 

στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Τo ανωτέρω περιλαµβάνει : 

• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 

από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν 
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στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει 

σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 

χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 

συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 

είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 

ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

Γ. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 

παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της Νοµοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

συλλογικής προστασίας.  

Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π θα είναι, προστατευτικά κράνη, υποδήµατα ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 

φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 

γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, και καπέλα ηλίου,  και (2) δύο  κουτιά πρώτων βοηθειών 

για το εργοτάξιο, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης,  αναπνευστικές συσκευές τύπου 

SCBA, κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή 

φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων,  καθώς και 

προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
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κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ' 

αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 

πόσιµο νερό, φωτισµό, αερισµό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να 

εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

∆. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαϊών στις 

εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό ( αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 

εύφλεκτα  υλικά  και αντικείµενα.  

γ. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πύρας κοντά σε εύφλεκτα 

αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 

εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 

ενδεικνυόµενα µέτρα. 

Ε. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εκσκαφές και τη χρήση εκρηκτικών ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη του τουλάχιστον τα κάτωθι: 

α. Ουδεµία  εργασία  εκσκαφής θα πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο αν πρωτίστως ο ίδιος δεν 

έχει συνεργασθεί µε τους αρµόδιους φορείς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΠΑ) προκειµένου να 

επισηµανθούν – αποµονωθούν τα πάσης φύσεως δίκτυα ΟΚΩ. 

β. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των  

εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
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γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 

τρόπους προστασίας από αυτούς  

δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης 

φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς  

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την 

πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους  

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισµού – συντήρηση - αντικατάσταση φθαρµένου υλικού  

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 

υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών / τεχνικών ασφαλείας και 

ιατρών εργασίας, των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για 

θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως 

ατυχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού να καταθέσει στην Επίβλεψη τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 

αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις 

αναθέσεως καθηκόντων των απαιτούµενων για το έργο Συντονιστών / Τεχνικών Ασφαλείας  και Ιατρών 

εργασίας (για εργοτάξια άνω των 50 εργαζοµένων). 

Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και µη φορείς 

τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  (Υπ. Απόφαση 130646/84 ΦΕΚ 154 Β /19-3-84) 

• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας  ή και   Ιατρού Εργασίας  
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Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του Αναδόχου του 

Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων θα 

γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ζ. Μητρώο του έργου 

Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στα πιο πάνω κείµενα διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του 

Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο 

κυρίως όσον αφορά  την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη ηλεκτρονική µορφή. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 

1. Πίνακα απογραφής, που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµού 

κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο 

2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν.  

3. Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 

4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές 

έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες) 

5. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των αντιστοίχων 

πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 

6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 

δυσκολιών κλπ. 

7. Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 

σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 

Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα.. 

Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία σύνταξης και 

υποβολής του Μητρώου θα συµφωνηθεί µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα είναι συµβατή µε το 
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εφαρµοζόµενο από τον Ανάδοχο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας του 

Έργου.  

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή. 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται συµβατικά 

ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου. 

Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνει 

µετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση µη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν έχει 

περατωθεί και εποµένως δεν θα  εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 

Παράλειψη υποβολής των στοιχείων Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την 

παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008, τελικής 

επιµέτρησης. Επί πλέον θα συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος 

και για λογαριασµό του Αναδόχου και σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη ποινική ρήτρα θα είναι ίση 

µε το τρία τοις χιλίοις (3%ο) της τελικής δαπάνης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 

κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 16. ∆ιεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

16.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την έδρα της 

επιχείρησης του, µε ακριβή διεύθυνση του, καθώς και τον αντίκλητο του σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 26, παρ.4 του Π.∆, 609/85 καθώς και του άρθρου 35 του ιδίου Π.∆./τος όπως 

κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και του σχετικού άρθρου της ∆ιακήρυξης. 

16.2 Το βραδύτερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, θα συστήσει 

γραφείο εργοταξίου, που θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου και µέχρι την 

προσωρινή παραλαβή. Στο εργοταξιακό γραφείο θα προβλεφθούν  δύο θέσεις εργασίας για χρήση από 
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τους µηχανικούς της Επίβλεψης. 

16.3 Με την υπογραφή της σύµβασης ή το αργότερο εντός τριάντα (30)  ηµερολογιακών ηµερών, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία για έγκριση το οργανόγραµµα διοίκησης του εργοταξίου του µε 

τα ονόµατα των υπευθύνων για κάθε θέση καθώς και τα βιογραφικά τους. 

16.4 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος 

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον κατασκευαστικής πείρας 

σηµαντικών παρόµοιων έργων που θα διορισθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µη δώσει 

την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν 

έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 

εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν σχέση µε το υπόψη έργο. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα 

του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 

παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, 

που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου (παραλαβές, φύλλα ελέγχου εργασιών, 

επιµετρήσεις, ηµερολόγια, κλπ.). 

Ο Εργοταξιάρχης είναι αρµόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη 

και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο έργο, 

καθώς και κάθε τρίτου.   

Γι' αυτό ο εργοταξιάρχης πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία µε την υποβολή του οργανογράµµατος, 

υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.  

Επίσης ο Ανάδοχος θα  δηλώσει το Μηχανικό που θα είναι εξουσιοδοτηµένος να αναπληρώνει τον 

εργοταξιάρχη Μηχανικό, όταν απουσιάζει. µαζί µε δήλωση του Μηχανικού µε την οποία να αποδέχεται 

το διορισµό του και τις ευθύνες του.  



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 39 από  71  

16.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να στελεχώσει το εργοταξιακό Γραφείο µε ειδικευµένους και 

έµπειρους διπλωµατούχους µηχανικούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου. Ανάλογα µε 

την φάση κατασκευής και για κάθε τµήµα της κατασκευής θα υπάρχει υπεύθυνος διπλωµατούχος 

Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας (Πολιτικός Μηχ/κός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος 

Συγκοινωνιολόγος, Αρχιτέκτων). Το ως άνω προσωπικό θα πρέπει να οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει 

άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί διερµηνείς για τον 

καθένα.  

Για την έγκριση των παραπάνω προτεινοµένων Μηχανικών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 

όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν στα προσόντα και 

στην πείρα τους. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να µην εγκρίνει τους προτεινόµενους από τον 

Ανάδοχο Μηχανικούς αν θεωρήσει ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και πείρα, ή δεν είναι 

κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 

16.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό (Μηχανικούς 

Π.Ε, Μηχανικούς Τ.Ε., Εργοδηγούς κλπ) 

 

16.7 Το προσωπικό του Εργοταξίου  που χρειάζεται για τη διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, 

θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ζητηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει επίσης κατάσταση µε τα ονόµατα των προσώπων  καθώς και τα τηλέφωνά τους. 

Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα 

συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν εγγράφως και 

να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι από τον Ανάδοχο για 

την υπογραφή των επί τόπου παραλαµβανοµένων αφανών εργασιών, επιµετρητικών στοιχείων, 

πρωτοκόλλων δοκιµών κ.λ.π. 

16.8 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 

διορισµό οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον 

αποµακρύνει και να τον αντικαταστήσει µε άλλον του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 40 από  71  

έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

16.9 Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

16.10 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι χρησιµοποιούµενοι από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι θα πρέπει να 

εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Επίβλεψη και να 

υποβάλει ότι πληροφοριακά στοιχεία  ζητηθούν  άλλως δεν θα πιστοποιούνται οι εργασίες που 

εκτελούνται από µη εγκεκριµένους υπεργολάβους.  

16.11 Σε ότι αφορά τις υπεργολαβίες ισχύει το άρθρο 7 του Ν.3263/04 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 

3669/2008 

ΑΡΘΡΟ 17. Επίβλεψη 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 

εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων των 

πάσης φύσεως συµβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το 

ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, 

εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό 

της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε 

µειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

Η επίβλεψη του έργου θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στη τήρηση των Συµβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε υλικού και εργασίας, δοκιµές, 

πλήρης έλεγχος εφαρµογής της οριστικής µελέτης όπως  θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, αυστηρή 
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τήρηση χρονοδιαγράµµατος κ.λ.π.) 

ΑΡΘΡΟ 18. Μελέτες του Έργου  

Στη διάθεση των διαγωνιζοµένων υπάρχει φάκελος µελετών που περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, 

ηλεκτροµηχανολογική και φυτοτεχνική µελέτη Με την υπογραφή της Σύµβασης θα παραδοθούν στον 

Ανάδοχο όλες οι διαθέσιµες για την κατασκευή του έργου Μελέτες. 

Οι διαγωνιζόµενοι συνιστάται, για  περισσότερη αξιοπιστία των διατιθεµένων στοιχείων να προβούν και 

σε δικές τους έρευνες εδάφους – υπεδάφους κ.λ.π. Η έκταση των ερευνών εναπόκειται στην κρίση των 

∆ιαγωνιζοµένων.  

Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις θέσεις κατασκευής των οδών, του 

δικτύου αποχέτευσης και όµβριων υδάτων, µε όλα τα επί µέρους στοιχεία 

συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων Ο.Κ.Ω, εισόδων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης κλπ 

που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο θα γίνει από τον 

τελικό Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα φέρει στο ακέραιο και την ευθύνη. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις παρακάτω µελέτες και να λάβει όλα τα στοιχεία που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου : 

1. Μελέτη σήµανσης και ασφάλισης της περιοχής του έργου σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής. 

2. Την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και την παράδοση των στοιχείων στην 

Υπηρεσία. Η υποβολή θα γίνεται σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. 

3. Τη µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και της µελέτης εκτροπών της κυκλοφορίας κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

4. Εκπόνηση στατικής µελέτης για την κατασκευή των κερκίδων και τοιχίων αντιστήριξης όπου  

απαιτηθεί η κατασκευή τους.  

5.  Κατάρτιση πλήρους φακέλου για την έκδοση άδειας δόµησης για τις κατασκευές που θα 

πραγµατοποιηθούν στο Ο.Τ. 9760.   



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 42 από  71  

5.  Ειδικές µελέτες που προβλέπονται στα Τ.Σ.Υ (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες 

σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων). 

6. Τις οποιοσδήποτε αποτυπώσεις, µελέτες κ.λ.π. απαιτηθούν για τη µεταφορά τυχόν δικτύου ΟΚΩ 

(γραµµών τηλεφώνων, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρικού, αερίου κ.λ.π) ώστε να εκτελείται 

απρόσκοπτα το έργο. 

7.  Κάθε άλλη µελέτη που προβλέπεται αδαπάνως στα τεύχη δηµοπράτησης.  

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τις οριστικές µελέτες του έργου επί του 

εδάφους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγουµένων στοιχείων  όπως 

εµβαδά, όρους δόµησης όπου και όταν απαιτείται, τοπογραφικά διαγράµµατα, εγκεκριµένο 

ρυµοτοµικό σχέδιο των οδών κα. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις µελέτες µε την 

πληρότητα που απαιτείται από τους παραπάνω νόµους και τις απαιτήσεις των αρµόδιων 

εµπλεκόµενων φορέων, προκειµένου να παραδοθεί σε λειτουργία σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφόµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

O Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ρητά δηλώνει ότι ενηµερώθηκε, µελέτησε και έλαβε 

υπόψη του, όλα τα υπάρχοντα σχέδια, χάρτες και µελέτες που του παραδόθηκαν και αυτά που 

βρίσκονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, και ότι ειδικά για τα σχέδια των µελετών έχει λάβει υπόψη του 

κατά σύνταξη της προσφοράς του τα πραγµατικά υψόµετρα του εδάφους, ανεξάρτητα αν τα υψόµετρα 

των τοπογραφικών σχεδίων και µελετών είναι διαφορετικά. 

 

1. Οι  έγγραφες εντολές από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συµπληρώσεις ή 

τροποποιήσεις των υποβαλλόµενων  Μελετών είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.   

2. Οι δαπάνες για την σύνταξη όλων των Μελετών του έργου, όπως και οι δαπάνες για κάθε 

µελλοντική συµπλήρωση ή τροποποίηση των µελετών αυτών, ακόµη και σε περίπτωση αύξησης 

του οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται ανηγµένες στις συµβατικές τιµές 

της προσφοράς του έργου, και εποµένως σε καµία περίπτωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να 

απαιτήσει αµοιβή για τον λόγο αυτό, έστω κι αν για την ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή 
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και πρόσθετων στοιχείων µη περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. 

3.  Ο Ανάδοχος, µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της πραγµατικής 

καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε 

πρόσθετη αµοιβή ή δυσκολία στην κατασκευή των έργων.  

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως, και πάντως µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, στον 

προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές κ.λ.π.), στην επί τόπου 

χάραξη των έργων και τη σύνταξη των µελετών Εφαρµογής. 

5. Με ευθύνη του Αναδόχου τα σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας (όπου απαιτηθούν) θα 

υποβάλλονται και θα προωθούνται για έγκριση, στις αρµόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τµήµα 

Τροχαίας, ∆ήµος Αµαρουσίου κ.λ.π, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, µε τον χρονικό 

προγραµµατισµό εκτέλεσης των έργων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Τα σχέδια 

αυτά, µπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία, τµηµατικά, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την 

έναρξη των εργασιών, των δρόµων που αναφέρονται. 

6.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εξασφάλιση για την εκτέλεση του έργου όλων των απαιτούµενων 

εγκρίσεων.  

7.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενηµέρωση της αρµόδιας εφορείας αρχαιοτήτων για την 

έναρξη των εργασιών και στη διευκόλυνση της εκ µέρους της παρακολούθησης των εκσκαφικών 

εργασιών.  

  

ΑΡΘΡΟ 19. Επί τόπου παραλαβή εργασιών 

Τα στοιχεία των παραλαβών θα καταγράφονται σε πίνακα παραλαβών για κάθε κατηγορία εργασιών 

χωριστά. Οι παραλαβές θα γίνονται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Αναδόχου, και εκπρόσωπο 

της Επίβλεψης. 

Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα (ταχύµετρο, 

χωροβάτης) και 2 φωτογραφικές µηχανές για την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε κάθε φάση της κατασκευής. 

Ουδεµία εργασία η οποία αποτελεί κρίσιµο σηµείο ελέγχου µε βάση το Πρόγραµµα Ποιότητας του 

Έργου, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνεται δεκτή αν 
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δεν έχει παραληφθεί προηγουµένως από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση 

στην τιµή του αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα πιστοποιείται. 

ΑΡΘΡΟ 20. Ηµερολόγιο του έργου – Βιβλίο Καταµέτρησης Αφανών Εργασιών 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 609/85 όπως 

κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008. Θα υπάρχει ηµερολόγιο ξεχωριστά για κάθε υποέργο (αφορά την 

αποχέτευση και τις οδοποιίες).  

Κατά την εκτέλεση του υποέργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου 

βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων του έργου και 

βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών. 

Ειδικότερα: 

α)  Το ηµερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση στο εργοτάξιο, και να συµπληρώνεται 

καθηµερινά µε ευθύνη του Αναδόχου, µε πλήρη αναγραφή του απασχολούµενου προσωπικού και 

µηχανηµάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας τους. 

β) Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, αναγραφής στο ηµερολόγιο κανενός είδους παρατηρήσεων, 

αιτηµάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεποµένων στο παραπάνω αναφερόµενο άρθρο, 

πληροφοριακών στοιχείων.  

γ)  Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται καθηµερινά στο εργοτάξιο από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και 

από την επίβλεψη,  διαφορετικά µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει το ηµερολόγιο να 

προσκοµίζεται στα γραφεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, το πολύ µετά παρέλευση επτά ηµερών, 

για ενηµέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης. 

ΑΡΘΡΟ 21. Προστασία και εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων 

-Σήµανση 

21.1 Ο Ανάδοχος, θα κλιµακώνει τις εργασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η 

παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων, θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, 

καταστηµάτων κ.λ.π. από τους πεζούς. 
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Οι δαπάνες αυτές δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, επειδή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές του 

Τιµολογίου και λαµβάνονται υπ' όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει (µε δικές του δαπάνες) τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε 

δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση των 

εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης. Γενικά η σήµανση των 

εκτελούµενων έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υπουργική 

Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-03. Επιπλέον µε την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, 

να φροντίσει για κατάλληλο και επαρκή φωτισµό ασφαλείας του έργου, και κατόπιν εγκρίσεως από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά τις νυχτερινές ώρες προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση 

των πολιτών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα τα µέτρα εξασφάλισης της 

κυκλοφορίας ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας και έγκριση από την 

Υπηρεσία που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση 

εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό 

προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, 

καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβαση τους στις ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για 

την δηµιουργία διευκολύνσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν µπορεί να 

κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 
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οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των προβλεπόµενων για κυκλοφορία 

στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην προγενέστερη κατάστασή 

τους, συντασσόµενου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και µετά τη χρήση των δρόµων. 

Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς), υποχρεούται 

στη συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, 

χωρίς οποιαδήποτε ιδιαίτερη αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ήµου. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι αποκλειστικώς 

υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός µηνός από της υπογραφής του συµφωνητικού, να προµηθευτεί και να 

τοποθετήσει µε δική του δαπάνη δύο  ενδεικτικές  πινακίδες του έργου σε διαστάσεις, περιεχόµενο και 

προδιαγραφές που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

21.2 Οριστική και Προσωρινή Σήµανση 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε 

δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση των 

εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µελετήσει και εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες την οριστική σήµανση 

του ευρύτερου χώρου του έργου καθώς και την προσωρινή σήµανση  κατά τη  διάρκεια όλων των 

διακεκριµένων σταδίων και φάσεων της κατασκευής. 

Τυχόν αναγκαία µετατόπιση δικτύων προσωρινή ή µόνιµη  ΟΚΩ (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΠΑ, ΟΤΕ κλπ) 

απαραίτητη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και περιλαµβάνεται στο τίµηµα της Έργου όπως και οι τυχόν 

απαιτούµενες οριστικές µετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ. 

ΑΡΘΡΟ 22. Ελαχιστοποίηση όχλησης - Προστασία περιβάλλοντος  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητο θόρυβο και ενοχλήσεις. Ο Ανάδοχος θα 
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αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζηµίες λόγω θορύβου ή  άλλης 

ενόχλησης του προκαλείται  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 

απαιτήσεων, διαδικασιών, ζηµιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση µε 

αυτές. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλεί ρύπανση εντός ή εκτός του Εργοταξίου µε εναπόθεση, διαρροή, ή 

διασπορά επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ρυπαντών. Με τον όρο «επικίνδυνη ουσία» νοείται 

οποιαδήποτε ουσία που σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τη γνώµη της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας µπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για το περιβάλλον. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παράγει, 

χρησιµοποιεί ή να αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, πλην εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητες για 

τη σωστή εκτέλεση των εργασιών τηρούµενης πάντοτε σχολαστικά της ισχύουσας Νοµοθεσίας, όσον 

αφορά την παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία 

για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 

αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των 

µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή φύλαξης 

αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον άλλων έργων, ο Ανάδοχος 

των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζηµιές 

που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 

αστικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί εργατών και 

εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να 
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εκτελείται µεθοδικά για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµυρών. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως 

άνω αναφερθέντα. 

Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά σε υφιστάµενες οικοδοµές, προερχόµενη από την κατασκευή των έργων, 

αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση της προκληθείσας 

ζηµιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και 

µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται 

στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε 

ζηµιά ή ατύχηµα. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και 

των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, έχοντας πλήρη 

ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση. 

ΑΡΘΡΟ 23. Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής – Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών Κοινής Ωφελείας - Αντιστηρίξεις -Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης -  

Μηχανικός εξοπλισµός, Όργανα ελέγχου  

 

23.1 Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής  

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους 

εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την 

εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. Οφείλει δε να αναρτήσει 

σχετική µε την απαγόρευση αυτή πινακίδα σε εµφανές σηµείο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει µε αποκλειστική ευθύνη του όλες τις περιοχές 

εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' 

ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να 

αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα 

τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη 

συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 

ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 

Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα 

να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

23.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες 

εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα 

µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις 

των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να 

εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα 

µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, π.χ. οι άδειες τοµής του οδοστρώµατος, οι 

άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και 

τα απαραίτητα για την έκδοση των αδειών σχέδια και στοιχεία µελέτης, στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Οι εργασίες για τις µετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι µόνιµες, αν τυχόν 

εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε την 

φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα 

έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση 

των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων 
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µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

23.3 Αντιστηρίξεις 

Χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα έργα 

µόνιµων ή προσωρινών αντιστηρίξεων. Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται και τα παρακάτω: 

• Αντιστηρίξεις ή διαµόρφωση πρανών για την ασφαλή εκτέλεση των εκσκαφών, των 

σκυροδετήσεων κλπ.,  

• Αντιστηρίξεις για την ασφάλεια των παρακείµενων κτιρίων, τοίχων και λοιπών κατασκευών, 

• Αντιστηρίξεις για την προστασία και συγκράτηση αγωγών, δικτύων κλπ. Στις µεθόδους 

αντιστήριξης ενδέχεται να περιλαµβάνονται πάσσαλοι, πασσαλοσανίδες, διαφράγµατα, 

πανέλλα, αγκυρώσεις κλπ. 

• Όπου χρειαστεί να κατασκευαστούν οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία από οπλισµένο 

σκυρόδεµα (θεµελιώσεις, περιµετρικά τοιχώµατα αντιστήριξης, υποστυλώµατα, πλάκες, δοκοί, 

κλπ) που συνθέτουν τα τµήµατα του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να κατασκευάζει σε 

κάθε φάση της κατασκευής µε δική του ευθύνη και δαπάνη τα απαιτούµενα, προσωρινά 

συστήµατα αντιστηρίξεων και υποστυλώσεων και να εκπονήσει τη σχετική µελέτη επάρκειας 

των συστηµάτων αυτών. 

23.4 Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης 

Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις θέσεις κατασκευής των οδών, του δικτύου  

αποχέτευσης και όµβριων υδάτων, µε όλα τα επί µέρους στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων και των 

δικτύων Ο.Κ.Ω, εισόδων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης κλπ που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί 

να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο θα γίνει από τον τελικό Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα φέρει στο 

ακέραιο και την ευθύνη. 

 

23.5    Μηχανικός Εξοπλισµός – Όργανα Ελέγχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, να διαθέσει όλα τα 
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απαιτούµενα µηχανήµατα, µέσα και εργαλεία για την άρτια πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, 

καθώς και για την εκτέλεση τυχόν συµπληρωµατικών ερευνών. Ο παραπάνω εξοπλισµός θα πρέπει να 

είναι διαθέσιµος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατασκευής 

που θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και θα έχει µετά από τυχόν τροποποιήσεις, εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

Επίσης θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο όλα τα όργανα που απαιτούνται από ισχύοντες 

κανονισµούς και προδιαγραφές, για τον έλεγχο της εφαρµογής των ΠΤΠ και των λοιπών κανονισµών, 

και για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου. Ανάλογος εξοπλισµός θα πρέπει να υπάρχει και 

στα διάφορα εργοτάξια όπου τυχόν θα κατασκευασθούν τµήµατα ή στοιχεία που θα ενσωµατωθούν 

στο έργο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη για αντίστοιχο εξοπλισµό και στην περίπτωση 

χρησιµοποίησης προκατασκευασµένων στοιχείων. 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα εργαλεία και τα 

λοιπά εφόδια που θα προσκοµιστούν από τον Ανάδοχο στον τόπο εκτέλεσης των έργων, θα 

χρησιµοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα, µε φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου για 

την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες προσκοµίστηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 24 Συντήρηση των Έργων - Ελαττώµατα 

24.1  Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τα 

έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας µε δαπάνες του. 

24.2  Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο Ανάδοχος, και δεν προβεί στην αποκατάστασή 

τους, η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 2 µέχρι 6 του άρθρου 45 του Π.∆. 

609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 25. Ασφάλιση του Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 

καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο 
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παρόν άρθρο. 

25.1 Γενικοί Όροι 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 

ασφαλιστικών συµβάσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 

δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 

400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.   118/1985. 

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 

ασφαλιστηρίων. 

1. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

• θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

• θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους  του παρόντος άρθρου, 

των λοιπών άρθρων της  ΕΣΥ και των λοιπών Συµβατικών Τευχών. 
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• θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

2. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 

ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 

των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 

που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την 

έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 489/76 και 

το Π.∆. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων , η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, 

µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις 

δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει 

ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

(1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 

Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, 

υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ 

συνέταξε ως Ανάδοχος. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 54 από  71  

Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ 

όσο και τους ασφαλιστές του. 

(2)  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 

• να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές 

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

(3)  Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της 

Ε.Σ.Υ περί "Ασφαλίσεων" και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση 

όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς άλλη προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 

ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

Α. Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 

στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς 

τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 

από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

(3)  Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 

εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο 
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ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

25.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις 

του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης,  

ή αµφότερα,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες από τη σχετική 

ειδοποίηση. 

25.2.1. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές 

του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις 

αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται  να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις),στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 

ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 

σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 

από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον 

νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, 

ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα : 

• να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

• ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 

εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

• ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

25.2.2. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

• για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
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• για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων 

ποσών. 

25.2.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 

προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε το παρών άρθρο. Οι τόκοι 

υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 

• να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

• ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 

παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει    (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή 

βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε 

περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την 

προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το 

εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον 

ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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25.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων µε 

ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα   από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σχέδιο ασφαλιστηρίου Συµβολαίου εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από την Υπογραφή της Σύµβασης. Στην επιστολή υποβολής θα αναφέρονται 

και τα στοιχεία των αντασφαλίστων µε τα ποσοστά συµµετοχής τους. 

Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει 

από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων  

25.3.1. Ο έλεγχος από τον Κύριο του Έργου θα αφορά : 

• την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 

• την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση 

Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης 

που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δέκα πέντε 

(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση 

να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται 

αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 10.000. Ευρώ αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο 

όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να 

καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κλπ, όπως αναλυτικότερα 

αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 25.2.1. 
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25.4. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

25.4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία το 

σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) 

ισχύουσα Νοµοθεσία. 

25.4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται σε διατάξεις- της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 

Αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

25.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.25.4.1 και 25.4.2, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

25.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την  διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης 

του έργου. 

25.5 Ασφάλιση του έργου " ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ”  

25.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύµφωνα µε τους όρους 

των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό 

κατασκευήν Έργου όπως αυτή  θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού Συµβατικού 

Ποσού. 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, µερικής 

ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 
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ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή, 

ελαττωµατικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), 

λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

• Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εµφάνισης. 

• Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 

συµβάντα. 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι 

την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της 

ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 

προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές- αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

β. Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίµου. 

γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 

ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

δ. πρόστιµα ή / και ποινικές ρήτρες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρµογή του 

ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του Έργου, 

λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης ( συντελεστής αναθεώρησης Υ∆Ρ - 6054 ). 
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Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος 

της υπασφάλισης. 

Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι µόνιµες ή / και προσωρινές 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείµενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως 

εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική 

περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

25.5.2.  Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

25.5.2.1. Αντικείµενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές   θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 

θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 

που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου 

Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευές, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του 

Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 

πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και 

την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης 

υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Νόµου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

25.5.2.2. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου 

25.5.2.3. Όρια Αποζηµίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 
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α. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των 

τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων  200.000 Ευρώ /περιστατικό  

β.  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 200.000 Ευρώ / περιστατικό 

γ.  Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των παθόντων    300.000.Ευρώ / περιστατικό 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 

κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον  600.000 Ευρώ. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 

Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% 

του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου  

(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 

απασχολούµενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη 

εργοδότου). Τα προβλεπόµενα   ελάχιστα   όρια   αποζηµιώσεων   (πέραν   των αποζηµιώσεων της 

βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ ΙΚΑ) θα είναι 50.000 Ευρώ / άτοµο και ατύχηµα, 300.000 Ευρώ σε 

περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 700.000 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη 

διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

25.5.2.4 Ασφάλιση κύριου µηχανικού εξοπλισµού " κατά παντός κινδύνου". 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός ( 

Ειδικός και Συνήθης " Βαρέως Τύπου ") Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή του Έργου. 

Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 

δυναµικότητας. 

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
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(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 

οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για 

τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 

ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών 

εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή 

τους από αυτό. 

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται και µε ανεξάρτητο 

ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του 

µηχανικού εξοπλισµού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική 

βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο 

συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο  το οποίο είναι σε ισχύ και 

ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι 

από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

25.5.2.5 Ασφάλιση αυτοκινήτων - αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργων (Μ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες 

και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, 
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χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον 

αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  

Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον 

πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα 

αναφερόµενα παρακάτω: 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας - φορτωτής, τρακτέρ - κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, 

προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη, 

οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, ασφαλτοδιανοµέας (φέντεραλ), µηχάνηµα επούλωσης 

λάκκων, διαστρωτήρας ασφαλτοµίγµατος (φίνισερ), σάρωθρο, αποξεστής (σκρέϊπερ), διαγραµµιστικό, 

εκχιονιστικό, γοµωτής, καδοφόρο, κόσκινο µηχανικό, γερανός - εκσκαφέας, περονοφόρο, 

ασφαλτοκόπτης, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), ακτοκαθαριστής, χιονοδιαστρωτήρας, 

διαστρωτήρας σκυροδέµατος, ανακυκλωτής ασφάλτου, αντλία καυσίµου (ντισπένσερ), κλιµακοφόρο, 

αναβατόριο, πασσαλοεµπήκτης, διατρητικό, διατρητικό φορείο, σπαστήρας (αυτοκινούµενος) 

αεροσυµπιεστής, χορτοκοπτικό,  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  αποφρακτικό,  αλατοδιανοµέας, 

γερανογέφυρα αυτοκινούµενη, καδοπλυντήριο, µετατοπιστικό αεροσκαφών, εκτοξευτής 

τσιµεντοκονιάµατος, εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, µετατοπιστικό 

τρένων, µπετονιέρα σηράγγων, φορτωτής ξυλείας,   γερανός   -   αεροσυµπιεστής-,   φορτωτής   -   

ακτοκαθαριστής, υγροδιασκορπιστής, παρασκευαστής αφροµπετόν, κλιµατιστικό, παρασκευαστής 

µπετόν, Ψηφοδιανοµέας, Αφροδιαστρωτήρας, Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων,   

Επεξεργαστής  απορριµµάτων,   Πρέσα   Σκραπ,   Πρέσα απορριµµάτων, Πυροσβεστικό, 

Πολυµηχάνηµα, Ολισθηρόµετρο, σπαστήρας ελαστικών - πλαστικών, σταθµός βάσης και 

καταβρεκτήρας. 

25.5.2.6. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις του 

έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι; 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 64 από  71  

"Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 

που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του 

συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), µε τους Συµβούλους του , οι τυχόν 

Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( 

και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος 

‘’∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζόµενων φορέων. 

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

• του Αναδόχου 

• και / ή των Μελετητών και Συµβούλων του 

• και / ή του ΚτΕ 

• και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και Ι ή των Συµβούλων τους 

• και / ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω   προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται   από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι 

Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη 

των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 

κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 

ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να 

έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
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Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 

απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης 

εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 

καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 

από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συµβούλων 

της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 

επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 

τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 25.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 

Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 

του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 

συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 

ΑΡΘΡΟ 26. Σύναψη Σύµβασης Υπεργολαβίας  Εκχώρηση  του Έργου 

26.1   Για την σύναψη σύµβασης Υπεργολαβίας ή Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρο 7 του Ν. 3263/04 σε συνδυασµό µε  την ΥΑ ∆17/01/13/ 430/27-2-02.  

26.2 Σε περίπτωση εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος ισχύουν οι κείµενες περί εκτελέσεως 

των ∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και το άρθρο 10 «εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγµατος» του 

Ν.3263/2004.  

26.3. Η συγκατάθεση του Εργοδότη  δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από καµία ευθύνη από αυτές 
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που έχει αναλάβει βάσει της Σύµβασης εξαιρούµενης της εκ µέρους του Εργολάβου συναπτόµενης 

ασφάλισης η οποία δεν είναι ανάγκη να εφαρµόζεται µέχρι τέτοιου βαθµού ώστε να επαναλαµβάνονται 

οι ασφαλιστικές καλύψεις για τους υπεργολάβους του όταν και οι ίδιοι εφαρµόζουν τις ίδιες καλύψεις 

που παρέχονται από τον Εργολάβο. 

26.4. Για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση και 

ανεξάρτητα από όποια τυχόν υπεργολαβία συνάψει ο εργολάβος µε συγκατάθεση του Εργοδότη 

αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη είναι ο Εργολάβος. 

ΑΡΘΡΟ 27. Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν για όλη την διάρκεια του έργου  η δαπάνη για την αναπαραγωγή αντιγράφων 

σχεδίων, φωτοτυπιών και φωτογραφιών του έργου,  καθώς και η  προµήθεια γραφικής ύλης για τις 

ανάγκες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην επίβλεψη τοπογραφικά όργανα µε συνεργείο όταν αυτό του ζητείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιπλέον κόστος να έχει δυο laptop, ένα επί τόπου του έργου και ένα 

στην επιβλέπουσα υπηρεσία µε εγκατεστηµένο το πρόγραµµα διαχείρισης του έργου που θα δουλεύει 

ο ανάδοχος του έργου για την οµαλή παρακολούθηση του έργου.  Με ελάχιστες προδιαγραφές για το 

laptop το οποίο θα διαθέτει οθόνη µε διαγώνιο 15.5" 16:9, ανάλυσης 1366 x 768,  κάρτα γραφικών 

αυτόνοµη, και η µνήµη της 1024 MB,  επεξεργαστή ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου τεχνολογίας Intel 

Core i3 370M, ταχύτητας στα 2.40 GHz,  µνήµη 4 GB, τύπου DDR3 και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 

τουλάχιστον 500 GB, σύνδεση SATA, ταχύτητας 5400 rpm. Θα περιλαµβάνονται οπτικά µέσα 

DVD±RW, Double layer. Πολυµέσα WebCam 0.3MP, Αudio Technology: Stereo, µπάρα πολυµέσων 

∆ίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN, Bluetooth. Θύρα Ethernet ταχύτητα δικτύου 10/100/1000 

Mbps. Τα δύο Laptop θα επιστραφούν στον ανάδοχο µετά το πέρας του έργου.   

ΑΡΘΡΟ 28. Χρήση τµηµάτων του Έργου 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα υποέργα  του Έργου και προ της ολοκλήρωσης της 

κατασκευής αφού ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ώστε να µη παρεµποδίζεται η εργασία των συνεργείων 
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του Εργολάβου. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆ 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 29. Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία – Εργασία Αργιών και Εορτών 

Η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές θα γίνεται σύµφωνα 

µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν και των λοιπών όρων και 

περιορισµών του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 30. Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων 

υλικών. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την εξασφάλιση θέσεων απόθεσης των προς 

χρήση ή των πλεοναζόντων υλικών Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται σε χώρους 

τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που 

θα εκλέξει, προβεί µε µεριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εγκεκριµένο 

εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το 

σύµφωνο του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την 

παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις εγκεκριµένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις 

διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαµβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 

εκτελέσεως των έργων µε δόκιµα υλικά. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, να προβεί ανά πάσα στιγµή σε δειγµατοληψίες και ελέγχους της 

ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των 
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εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών 

ελέγχων που θα απαιτηθούν. Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 

Χρήση εκρηκτικών θα γίνει µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ύστερα από 

γραπτή αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, και τήρηση όλων των νόµιµων 

διατυπώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 31. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους στις ίδιες 

γεωγραφικές ενότητες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από 

άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ή άλλους Αναδόχους, σε εργασίες 

που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του αλλά βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα.  Αντίθετα 

υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά 

εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην  παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από 

την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Εργολάβους των 

εταιριών, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της 

περιοχής του Έργου (σχετική είναι η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85). 

ΑΡΘΡΟ 32 - Αρχαιολογικά ευρήµατα 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη σε πιθανή συνάντηση αρχαιολογικών ευρηµάτων κατά την  

εκτέλεση των έργων πρέπει αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και 

να εφαρµόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών 

εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα της αρµόδιας Υπηρεσίας και 

καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει 



 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Σελ 69 από  71  

στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του 

προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την 

εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 

Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 

προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 

δικαιούται παράταση προθεσµίας. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλυφθούν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

ευρήµατα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις οδηγίες των αρµοδίων Υπηρεσιών. 

Τυχόν επιβληθέντα µέτρα εκ µέρους των Υπηρεσιών αυτών θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά την 

εκτέλεση της σύµβασης ως εξής: 

1. ∆ιακοπή εκτέλεσης εργασιών του συνόλου του έργου θα µεταθέτει για ίσο χρονικό διάστηµα την 

προθεσµία λήξης της σύµβασης. 

2. ∆ιακοπή της εκτέλεσης εργασιών σε τµήµα του έργου θα επιφέρει αναλογικά µε το σηµείο (1) 

µερική µετάθεση της λήξης της σύµβασης. 

3. Επιβολή περιορισµών στο µέγεθος του έργου θα επιφέρει αντιστρόφως ανάλογη µεταβολή της 

διάρκειας ισχύος της σύµβασης. 

4. Επιβολή λειτουργικών ή κατασκευαστικών περιορισµών θα επιφέρει επίσης αναλογικά του 

προσθέτου λειτουργικού ή κατασκευαστικού κόστους παράταση της ισχύος της σύµβασης 

5. Οι ως άνω συνέπειες επέρχονται σωρευτικά. 

6. Προκειµένου να διεκδικηθεί οτιδήποτε των ανωτέρω ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Κύριο 

του έργου εντός 10 ηµερών ηµερολογιακών  από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής εντολής της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφαρµογής της εντολής αυτής.. Ο 

ΚτΕ εκφράζει εγγράφως την συναίνεση του εντός επίσης 10 ηµερολογιακών ηµερών, εκτός εάν 

διαπιστώσει ότι τα επιβαλλόµενα µέτρα καθίστανται απαγορευτικά για την υλοποίηση του έργου οπότε 
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και ακολουθεί η  διαδικασία διάλυσης της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 33– Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

33.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του Έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, 

κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 

προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδεύσεων του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης της περιοχής ή φυσικού αερίου, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις 

ανάγκες ζήτησης και προσφοράς στάθµευσης, στις καιρικές συνθήκες, στη διαµόρφωση και κατάσταση 

του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από 

το έδαφος και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό 

διάστηµα της υποβολής της όσο και µετά. 

33.2 Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν µε τους 

διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα 

γίνονται εις γνώση της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆/νουσας το 

έργο Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση όλων των εγγράφων στην 

Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα των συσκέψεων κλπ. θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα 

επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το αντίστοιχο 

άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. 

33.3 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 

απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 

πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, 

µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους 

της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι όπου απαιτείται έργο σε επαρχιακές οδούς (αρµοδιότητας 

Νοµαρχίας) , ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται τις επιπλέον απαιτήσεις της Νοµαρχίας 

προκειµένου να εκδοθεί άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αρµοδιότητας 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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33.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τη 

Σύµβαση. 

ΜΑΡΟΥΣΙ     ../.. /2014 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα 
και έχει προϋπολογισµό 2.366.531,21€   (συµπεριλαµβάνεται  ΦΠΑ 23%). 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

 Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1. Του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», (όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 2229/1994, Ν. 2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996), του 
εκτελεστικού αυτού Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων» (όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα Π.∆. 286/1994, 402/1996, 210/1997 και 218/1999), του Π.∆. 171/87 
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες διατάξεις», του Ν. 
3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως οι 
ανωτέρω κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο µε το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ A 116/2008) 
2. Του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ A 
226/2011) 
3. Του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) 
4. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.» (ΦΕΚ Α 114/2006). 
5. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσµοθετηθεί και ισχύει κατά την ηµέρα της 
δηµοπρασίας σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
6. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 
7. Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οµικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 
117/46). 
8. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα – ΕΚΩΣ 2000. 
9. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – ΕΑΚ 2000. 
10. Οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) έργων οδοποιϊας.  
11. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δεν 
έχουν καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964, προδιαγραφές ΠΤΠ). 
12. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 
13. Οι ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών έργων.  
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Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 
 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε και εφαρµόζονται για το είδος του εκτελούµενου 
έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε οι αντίστοιχες 
στους ειδικούς όρους της παρούσης. 

 
Άρθρο 4ο : Συµβατικά στοιχεία  
 Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 
∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
 
Άρθρο 5ο : Προθεσµία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 
 Αφετηρία µετρήσεως των προθεσµιών είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.∆. 
171/87. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ηµερολογιακές µέρες, από την 
υπογραφή της σύµβασης και συµπληρώνεται µε τις τµηµατικές προθεσµίες που ορίζονται στην 
Ε.Σ.Υ. και περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στη σύµβαση για την κατασκευή του έργου 
(Ν.3263/04). 
 Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 32 του Π.∆. 
609/85 µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα 
αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Το χρονοδιάγραµµα αυτό πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση και 
είναι ανέκκλητες. Στο διάστηµα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει 
έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιµασία, λήψη διατοµών, κίνηση διαδικα-
σίας για τη λήψη σχετικών αδειών από ∆ΕΗ κ.λ.π, δοκιµαστικές τοµές) ή του κυρίου έργου σε 
ότι δεν επηρεάζεται από τα στάδια χρονοδιαγράµµατος.  
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου µέσα σε (10)  
δέκα ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π. 
∆/τος 368/94. 
 Για τις παρατάσεις των προθεσµιών και την έγκρισή τους εφαρµόζονται οι παράγραφοι 6,7 
του άρθρου 36 του Π.∆. 609/85, και η παρ. 8 του ίδιου άρθρου όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 19 παρ. 2 του Π.∆. 171/87 και το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 
 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στις παραγράφους 
9,10, 11 και 12 του άρθρου 36 του Π.∆. 609/87 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 19 παρ. 1 
του Π.∆. 171/87. 
 Με την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 
από το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 27 του Π.∆. 609/85. 
 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ηµερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 32 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει σήµερα  

     µε βάση τον Ν. 3669/08 
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β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, µέσα σε προθεσµία που ορίζει η παρούσα 
 στην περαίωση των εργασιών µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε την διαδικασία 
 του άρθρου 47 του Π.∆. 609/1985 και του άρθρου 6 του Ν.3263/04. 

γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το 
 άρθρο 33 του Π.∆. 609/85. 
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Άρθρο 7ο : Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 

 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών και ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε µιας από αυτές σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του τιµολογίου της παρούσας 
µελέτης. 
 Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατό να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις 
των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή του 
αναδόχου στον διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη 
σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 
τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, 
την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, 
την δίαιτα των ρευµάτων και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που 
µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επηρεάσουν το κόστος 
των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη σύµβαση και τη µελέτη προς τις οποίες 
υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. 
 
Άρθρο 9ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα άρθρα 36 και 46 του Π.∆. 609/85 
όπως αυτά ισχύουν σήµερα κωδικοποιηµένα µε το Ν. 3669/08. 

 Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

� Να 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. 

� Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι 
να χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει 
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να 
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.    

� Να εκτελεί ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω κλπ., λόγω παρουσίας αγωγών 
κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εµποδίων, µε προσοχή και  χειρωνακτικά χωρίς 
χρήση µηχανικών µέσων. 

� Κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, 
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 
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ατύχηµα στους εργαζόµενους, διαβάτες, τροχοφόρας, κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 

� Να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες 
ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή 
ζηµίες στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες  και τον διατάζει η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις 
αρµόδιες Αρχές. 

� 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.λ.π. και 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. 

� 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 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. 

� Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς άδεια δασικής 
υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 10ο : Λογαριασµοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.  
 Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/08 .  
 Σε κάθε λογαριασµό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Ο φόρος προστιθεµένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη. Προκαταβολή 
δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.∆. 171/87 όπως κωδικοποιείται µε βάση 
τον Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 
περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 

���� που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 
προηγούµενο άρθρο 9. 

���� δηµοσίευσης της διακήρυξης της ∆ηµοπρασίας 

���� τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης και τις 
πιθανές τροποποιήσεις της και που εκτελούνται µετά από εντολή και έλεγχο της 
Υπηρεσίας. 

���� εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν 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 του 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή της Ε.Υ.∆.Α.Π. και των Εγκυκλίων και ∆ιατάξεων 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 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 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. 

���� σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (“ as built” ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
(e-mail, CD-ROM κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων 
αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά 
συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

���� φωτογράφησης σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακές φωτογραφίες  
τουλάχιστον έξι (6) µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παράδοση στον 
Επιβλέποντα του έργου σε ηλεκτρονική µορφή, σε κατάλληλα µέσα µαγνητικής ή 
οπτικής αποθήκευσης , είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail, CD-ROM 
κλπ) 

���� κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: ο 
κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το 
όνοµα το αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
κ.λ.π. 

 
Άρθρο 12ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα 
του έργου 
 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.∆. 
609/85, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από τον Ν. 3669/08 , τόσο για την εφαρµογή της µελέτης 
όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο 
πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 
σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης ή τις λανθασµένες εκτιµήσεις στις παραδοχές µε τα 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. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που 
θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Στο έργο του  περιλαµβάνονται: 
 

• Η Έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
• Η επίβλεψη και συνεχής παρακολούθηση τήρησης του ΠΠΕ και των διαδικασιών του 
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• Η αξιολόγηση υλικών, υπεργολάβων, εξοπλισµού 
• Η επιθεώρηση κατασκευών 
• Η πιστοποίηση των λειτουργικών δοκιµών των εγκαταστάσεων 
 

Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει να απαιτείται και να προκαθορίζεται από τον Ανάδοχο η 
απαιτούµενη παρουσία εκπροσώπου του Οργανισµού Επιθεώρησης - Πιστοποίησης κατά την 
κατασκευή του έργου. 

  

Η αποζηµίωση του αναδόχου για την συνεργασία του µε τον Οργανισµό Επιθεώρησης – 
Πιστοποίησης, περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου του έργου και ουδεµία 
περαιτέρω αποζηµίωση θα λάβει. 

 

 
 
Άρθρο 13ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 
 Αυτή γίνεται µε απόφαση του Προϊστάµενου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται 
δυνατή η χρήση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.∆. 609/1985. 
 
Άρθρο 14ο : Προσωπικό 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 κ.λπ. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στον 
προβλεπόµενο Ασφαλιστικό φορέα. 
 
Άρθρο 15ο : Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 
αναγράφεται στη σύµβαση, άλλως και κατά λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται τα άρθρα 53, 54 και 55 του Π.∆. 609/1985. 
 
Άρθρο 16ο : Προτελικός λογαριασµός – Τελικός λογαριασµός  
 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της 
Νοµαρχίας ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαρια-σµό», 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 προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 40 
του Π.∆. 609/1985. 
 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασµού στον ∆ήµο ή Κοινότητα ζητείται από τον 
ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρµοδίου 
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υποκαταστήµατος ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 
του έργου. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κράτησης έξι τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασµό 
σύµφωνα µε τον Νόµο 2166/93 (ΦΕΚ Α΄ 137).  
  
Άρθρο 17ο : Οργανόγραµµα εργοταξίου 
 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή 
της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 του Π.∆/τος 368/94. 
 
Άρθρο 18ο : Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες  
 Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, θα 
συντάσσεται αντίστοιχο Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) , 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες συντάσσονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του Ν. 2372/96. 
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  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Α/Α Περιγραφή Σελίδα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Άρθρο Α-1 Εφαρµοστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 1-2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Άρθρο Β-1 Γενικές Εκσκαφές 1-9 

Άρθρο Β-2 Επιχώµατα 1-18 

Άρθρο Β-3 Επιστρώσεις µε πλάκες πεζοδροµίου  & κυβόλιθους- ρείθρα – πρόχυτα 
κράσπεδα οδοποιίας  

1-3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Άρθρο Γ-1 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 1-9 

Άρθρο Γ-3 Σκυροδέµατα 1-32 

Άρθρο Γ-4 Τσιµέντα 1-3 

Άρθρο Γ-5 Ξυλότυποι 1-11 

Άρθρο Γ-6 Σιδηροπλισµός 1-6 

Άρθρο Γ-7 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε ξυλότυπο 1-7 

Άρθρο Γ-12 Αντιµετώπιση συνάντησης αγωγών Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) σε 
λειτουργία 

1-8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Άρθρο Ε-1 Υποβάσεις οδοστρωµάτων µε αδρανή σταθεροποιούµενου τύπου (χωρίς 
συνδετικό υλικό) 

1-1 

Άρθρο Ε-2 Βάσεις οδοστρωµάτων µε αδρανή σταθεροποιούµενου τύπου (χωρίς 
συνδετικό υλικό) 

1-1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ              ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Άρθρο Ζ-1                Μέτρα ασφαλείας Οδών                                                                        1-8 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο ΣΤ-1 Ασφαλτικές βάσεις µε ασφαλτόµιγµα εν θερµώ που κατασκευάζεται σε 
µόνιµη εγκατάσταση (Συµπληρώσεις τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α260) 

1-3 

Άρθρο ΣΤ-2 Ασφαλτικές στρώσεις µε ασφαλτικό σκυρόδεµα 1-3 

Άρθρο ΣΤ-3 Ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους µε ασφαλτικό σκυρόδεµα 1-3 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

    
Α - 1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
  
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς 

όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών 
τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία µνηµονεύονται 

οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 
οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν 
αναπόσπαστα τµήµατά της. 

 
1.1.3 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 

Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας 
την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε το ΚτΕ 

στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο 
συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που δεν 

καλύπτονται από: 
- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρµόζονται: 
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 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των 
οργανισµών αυτών. 

 
1.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  

 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό 
που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 

 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και 
τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

 
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 

λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα 
από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση 
του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την 
εφαρµογή των. 

 
1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφεροµένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
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γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία 
συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο 
της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 
1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 

περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής 

του. 
 
1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 

αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 
τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 
 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. 
 
1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και 

των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

                                             

 
 
B - 1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
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1.1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  

1.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών . 
2.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - βράχος). 
3.  Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 
4.  Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 

 
1.2   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος 
µεγαλύτερο των 3.00µ. 
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές γαιών 
και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις «εκσκαφές 
χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες 
οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ. 

 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 Τα προς εκσκαφή εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
1.4.1  Χαλαρά εδάφη 
 

«Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

 
1.4.2  Γαίες και ηµίβραχος  

 
«Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και 
συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων 
έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα 
τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα 
εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και 
αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

 
1.4.3.  Βράχος 
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 «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς 
βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου. 

 Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο 
γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την 
αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να 
χαλαρωθεί ή αναµοχλευτεί µε µπουλντόζα «D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) 
ορθογωνικής διατοµής. 

 Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν 
χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή 
βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή 
παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηµένες 
περιοχές. 

 
 1.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.5.1 Γενικές Εκσκαφές  
 
1.5.1.1  Εκτέλεση εκσκαφών  
  
1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. 

 
Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε λειτουργία 
αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο Γ-12 της παρούσας ΤΣΥ. 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους 
κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

 
1.5.1.1.2  Προκαταρκτικές εργασίες 
 

Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και βράχου) θα 
πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός 
συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών 
εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, 
κορµών, ριζών κλπ. 
Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως 
κατασκευών. 
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών 
κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών , παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα 
αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε 
κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
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 Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για 
επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται 
προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. 

 
1.5.1.1.3  Εκσκαφή 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και 
εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που 
φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη 
διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι 
γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που 
καθορίστηκαν από την Υπηρεσία . Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα 
από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται 
παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε 
χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε 
υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, 
εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος δεν 
θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα 
προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε κόστος της 
αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο .  
Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε 
περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο . Είναι ευνόητο ότι 
στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα 
αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών  υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών 
πρανών). 
Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που 
εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση 
χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη 
της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : 

 
-  Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες 

εκσκαφές  
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-  Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να 
αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 

- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει να 
κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 
  

Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

  
Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 
αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να 
εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές 
εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό 
ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν 
υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 
 
Εκσκαφή µε ανατινάξεις δεν επιτρέπεται να εκτελείται . 

  
 
Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και 
παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση αυτή της άρνησης της  Υπηρεσίας να επιτρέψει τη 
χρήση εκρηκτικών. 
 
Γι΄ αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή 
κλπ των ορυγµάτων. 

 
 1.5.1.1.4  Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
 

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή 
των µόνιµων Έργων . Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα 
εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής 
θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες 
οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα 
µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 

 
Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς 
πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς . Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής 
που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που 
δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε  να µην δηµιουργούνται 
δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των Έργων και 
η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και 
θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται 
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η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το 
ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από 
τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  

 
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση 
χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται 
στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα 
ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 
 
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την 
αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 
 
Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και 
επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και 
επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές 
κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

 
α.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά θα 

αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των 
ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα 
πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, προς αποφυγήν 
κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. 

 
β.  Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές 

προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 
 
γ.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και  
 
δ.  Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του Έργου ή σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας.   
 
 
 

 
1.5.2  Άρση καταπτώσεων 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε 
οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, 
προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων 
ή άλλων κατασκευών, είτε  για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο 
µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος 
άρθρου. 

 
Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας 
τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνον 
στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές (καταπτώσεις, 
κατακρηµνίσεις). 

 
1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ 
 

Όπως και στην παράγρ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται 
η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων 
σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών µε ή χωρίς την βοήθεια 
µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση 
εκρηκτικών υλών δεν επιτρέπεται . 

 
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

 
α. Καθαιρέσεις κτισµάτων  
β.  Καθαιρέσεις λιθοδοµών 
γ.  Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Οι καθαιρέσεις γενικά  περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις 
«γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις 
«βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη 
πληρωµής τους µε αντίστοιχες τιµές µονάδος στο Τιµολόγιο Μελέτης του Έργου ή υπάρχει ειδική 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
 
1.6.1  Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει : 

 
α.  την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και 

ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε 
οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη για την έδραση 
επιχωµάτων . 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
β.  Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε απόσταση για 

προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο 
εργοτάξιο (για πλήρωση  νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική  απόθεση 
τους (προκειµένου για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). 

 
γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους 

µέχρι την  χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 
 
δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των 

κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών 
και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 
1.6.2  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 
  Η εργασία περιλαµβάνει: 

 
α.  την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος 

µεγαλύτερο από 3.00 µ και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων 
εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 

 
β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
 
γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε 

αναφέρεται  
 
δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση 

έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' όψη στον καθορισµό της 
φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται  
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή (PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη 
δοκιµή AASHO Τ180) 

 
ε. τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής 
 
στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση 

για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για 
απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην 
περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 
ωφέλιµων κατασκευών. 

 
η.  τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων 
 
θ.  τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 

1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
ι.  την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση 

πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων , µανδροτοίχων από λιθοδοµή 
και κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφή 
εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. 
 

ια. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου περιλαµβάνονται και οι 
παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: 
 
-  Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή 

µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 
-  Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
-  αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
1.6.3  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες 
εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος 
µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  
µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) 
εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ 
ή µέσα στο νερό. 

 
β.  την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το 

ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 
 
γ.    τη κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε 

αναφέρεται 
 
δ.  την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής όπως 

περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος 
 
ε.  την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 

1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
στ.  την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν 

προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή 
πληρωµή των εργασιών αυτών 

 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε 
αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: 

 
∗ Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή 

µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) 
∗ Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) 
∗ Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων.  

 
1.6.4  Άρση καταπτώσεων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την   άρση  καταπτώσεων   και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων 
σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. 

 
β.  τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
γ.  την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των 

καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ) έως και θ) 
του παρόντος. 

 
1.6.5   Καθαίρεση κτισµάτων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων 
πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και 
οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών. 

 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και την µεταφορά 

και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε 
απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 

 
γ.  την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις 

κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ. 
 

  1.6.6  Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και την µεταφορά 

και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση 
από το έργο  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. 

 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος 

και διατηρητέου αγωγού. 
 

1.6.7   Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, 

οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.) 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά 
και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας  σε οποιαδήποτε 
απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 

 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και 

διατηρητέου αγωγού  του συστήµατος αποχέτευσης / αποστράγγισης του έργου 
  
 
 
 
1.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1.7.1  Γενικές εκσκαφές 
  
1.7.1.1  Γενικά: 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και 
δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής . 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που 
δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια 
εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 

 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών επί την 
αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που 
θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών 
εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της 
Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο 
των 3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο 
άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση 
που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών 
τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως 
περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1 της Τ.Σ.Υ 

 
1.7.1.2  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε). 
 

1.7.1.3  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών  εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως και ια). 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις 
και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού 
και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον 
όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 

 
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον 
πληρωµή. 

 
 
1.7.1.4  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). ∆ιευκρινίζονται 
ότι  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πληρωµή 
θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να 
γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. 

 
∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις 
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές εκσκαφής 
και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη 
εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm 
θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου. 
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον 
πληρωµή. 

 
1.7.2  Άρση καταπτώσεων 
 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε 
µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως και γ). 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις 
οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης 
καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

 
1.7.3  Καθαιρέσεις 
   
1.7.3.1  Γενικά 
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α.  Η επιµέτρηση γίνεται σε µ3 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση 
 
β.  Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές µόνο όταν 

εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη µελέτη ή κατόπιν 
έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται 
στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις "γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των 
κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". 

 
1.7.3.2  Καθαιρέσεις κτισµάτων 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.5α) έως και γ). 

 
1.7.3.3  Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) . 

 
1.7.3.4  Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ). 

 
 
 

 
 
Β - 2  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
 

 
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας. 
2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων 

κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 
 
2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1  µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
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2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

"Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών 
υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε µε τα µέσα 
συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε 
τµήµατα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού 
υψηλής απόδοσης. 

 
Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και 
συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" που κατασκευάζονται µε 
διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 

 
2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.4.1  Τµήµατα επιχωµάτων 
 

Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 

Θεµέλιο 

Το τµήµα που βρίσκεται 
κάτω από την αρχική 
επιφάνεια του εδάφους 
µετά τον καθαρισµό των 
ακατάλληλων υλικών και 
την κατάλληλη 
διαµόρφωση της 
επιφανείας ώστε να 
αγκυρώνεται το επίχωµα 
στο υπέδαφος  και 
επιπλέον στρώση 
πάχους 0,30 µ. πάνω 
από την αρχική 
επιφάνεια του φυσικού 
εδάφους. 

Το κατώτερο µέρος του 
επιχώµατος πάχους 0,30 µ. σε 
επαφή µε το έδαφος στην 
αρχική του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά 
ακατάλληλα υλικά) και το τµήµα 
κάτω από αυτή , (µετά από τον 
ενδεχοµένως απαιτούµενο 
καθαρισµό, εκρίζωση, ή/ και 
αποµάκρυνση ακατάλληλων 
υλικών) και διαµόρφωση 
αναβαθµών για αγκύρωση. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
 

Πυρήνας 
Το τµήµα του 
επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος 
µεταξύ θεµελίου και µεταβατικού 
τµήµατος 

   
 
 
 
 

Μεταβατικό τµήµα 

 Το τµήµα εκείνο όπου η 
διαβάθµιση του υλικού των 
στρώσεων που το αποτελούν, 
πληρούν ορισµένες απαιτήσεις 
(φίλτρο) για την αποφυγή 
διείσδυσης του υλικού της 
στέψης στο υποκείµενο 
βραχώδες τµήµα. Το πάχος του 
είναι 1 µ. εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης  
 

 
 
 
 

Στέψη 

Το µέρος του 
επιχώµατος κάτω από 
τη Στρώση ΄Έδρασης 
του Οδοστρώµατος 
(Σ.Ε.Ο), που εκτείνεται 
σε βάθος, από την 
πάνω επιφάνεια της 
Σ.Ε.Ο., ίσο προς 1.00 µ. 
για τα οδοστρώµατα 
κυκλοφορίας ΚΟ, Κ1, 
Κ2, Κ2ε και Κ3 (και 0,80 
µ. για τα οδοστρώµατα 
κυκλοφορίας Κ4 έως και 
Κ7) 

 
 
Το µέρος  του επιχώµατος 
πάνω από το µεταβατικό τµήµα 
που κατασκευάζεται από 
γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη 
επιχώµατα και αποτελεί 
(ολόκληρο ή µέρος του) τη 
στρώση έδρασης του 
οδοστρώµατος. 

 
2.4.2   Χρήσιµες επισηµάνσεις 
 
2.4.2.1  Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του 

οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης και το 
οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας. 
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2.4.2.2 Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η 
τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό). 

 
2.4.2.3 Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν 

απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) και η 
απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων. 

 
2.4.2.4 Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η 

διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι 
µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα αποσυντίθεται 
και θα αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα περιλαµβάνεται στην τιµή 
κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

 
2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.5.1   Επιχώµατα 
 
2.5.1.1 Γαιώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.1.1  Υλικά γαιωδών επιχωµάτων 

 
α.  Προέλευση 
 
 Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 

ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι 
δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους ∆ηµοπράτησης 
ότι τα προϊόντα ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν 
για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους, 
έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
 
 
 β.  Ποιότητα υλικών 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο βαθµός 
συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 (Παρ.2.9.2 κλπ) 
  
 
Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε σχέση µε 
την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες 
που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων) 
 
 

Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 

 
 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού 

 
 

Όρια Atterberg 

Max πυκνότητα 
κατά την 

τροποποιηµένη 
δοκιµή 

συµπύκνωσης 
χγρ/µ3 

 
 
 

CBR* 

 
 

Περιεκτικό-
τητα σε 

οργανικά *** 

 
Παρατηρήσεις ως 
προς τη δυνατότητα 
χρησίµοποίησής 
τους για επιχώµατα 

 
 
 

Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 
διάσταση 

κόκκου D< 200 
χλστ και 

περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
200>D>150 
xλστ µέχρι 

25% 

 
 

LL< 40 ή LL<65 
και  

ΡΙ >(0.6 LL-9) 

 
 
 
 

> 1.600 

 
 

> 3 και 
διόγκωση 
** < 3% 

 
 
 

<2% 

 
 
 
 

Αποδεκτό 

 
 

Ε2 

Μέγιστος 
κόκκος < 100 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
 

LL< 40 

 
 

> 1.940 

 
> 5 και 

διόγκωση 
** < 2% 

 
 

< 1% 

 
 

Κατάλληλο 

 
 

Ε3 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30  

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 10 και 
διόγκωση 

** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο Ι 

       
 
 

Ε4 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30 

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 20 και 
διόγκωση 

** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο ΙΙ 

 
Ε0 

 

 
Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

 
Ακατάλληλο 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

Όπου : 
LL           = Όριο Υδαρότητας  Ε 105-86 Method 5  
PI            = ∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Μethod 6 
No 200   = Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων  
     ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ. 
*CBR     = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου  Φέρουσας Ικανότητας  
 
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων συµπυκνωθέντων στο 90% της 
µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-
86) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί 
τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας 
ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και 
προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί τόπου"  
**  = Κατά τη δοκιµή CBR 
***  = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης"  
(AASHTO T 194). 
Υλικά κατηγορίας  Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. 
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται  η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: 

 
• Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ) 
• Οργανούχων 
• ∆ιογκούµενη άργιλος 

 
Επίσης: 
 
• Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη ως 

SO3
 µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377 

δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που 
απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο 
θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ) , ή Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε 
τσιµέντο (ΣΕΥ). 

• Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO3
 µεγαλύτερη από 

0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο BS 1377 δοκιµή 9 δεν θα 
χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από µεταλλικές 
κατασκευές. 

• Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4.  
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• Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων θα πρέπει να γίνεται  χρήση επίλεκτου υλικού 
πάνω από το θεµέλιο πάχους 1 µέτρου και στη συνέχεια συµπλήρωσης µε κατάλληλο 
υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω  

 
2.5.1.1.2 Κατασκευή γαιωδών επιχωµάτων 
 

α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
 

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα 
επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα 
υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να 
αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα 
ακόλουθα: 

 
1. Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >=30% κ.β.) 
2. Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 
3. ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 
4. Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 
5. Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά 

> 5% και < 30% κ.β.) 
 

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την 
κατασκευή επιχωµάτων. 
 
Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται επιµελώς. 
Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε 
πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας  που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης. 
 
Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E105-86 που θα εφαρµόζεται θα 
είναι σύµφωνα µε την : 
 
ΜΕΘΟ∆Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο4 
µικρότερο ή ίσο προς 7%. 
ΜΕΘΟ∆Ο ∆ : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 
µεγαλύτερο από 7%. 
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Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε πλάτος 2µ. 
πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, 
όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. 

β.  ∆ιάστρωση 
 

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι 
στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου 
πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. 

 
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα 
αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. 

 
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη 
στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη 
στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα  
επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 

 
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας  ικανότητας είναι  αντικείµενο ειδικής 
Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. 
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του 
εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για 
να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και 
των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την 
απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για την εξασφάλιση της 
ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή 
υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το 
επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του 
νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). 

 
Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε 
επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση  θα γίνει διαβροχή 
αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν 
απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει 
ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε 
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χηµικά πρόσθετα όπως µε άσβυστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. 

  
  γ.  Συµπύκνωση 

 
Ι.  Για   τα   επιχώµατα   οδικών  έργων,  αν  δεν  γίνεται  ιδιαίτερη µνεία σε 

ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 
90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E105-86 ∆οκιµή 11). 

 
ΙΙ. Για τα υψηλά επιχώµατα (Η > 10 µ.) σε σηµαντικά έργα (αυτοκινητοδρόµων, 

αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) θα πρέπει να διερευνάται η 
ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον 
ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11). 

 
Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην 
περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στους 
όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. 
 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" (Ως 
"ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά µε ποσοστό κόκκων 
µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου 
κλάσµατος (διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα 
οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 
11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, 
θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες 
τιµές της "σχετικής πυκνότητας" (Dr): 
 
α.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται 

συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR. 

 
β.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται 

συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR. 

 
IV. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής 

πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: 
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α.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 

ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να 
βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. 

 
β.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 

ελέγχου) είναι Ν < 10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί µέρους 
αποτέλεσµα να είναι µικρότερο  από την απαιτούµενη σχετική 
πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου 
κάτω ορίου αυτής. 

 
γ.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 

ελέγχου) είναι Ν >=10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των 
αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές 
θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. 

 
V. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 
 
                       emax - e 
   Dr=                      x 100 
              emax-emin 

 

όπου: 
 

e= είναι   ο πραγµατικός   δείκτης  πόρων  του  
   υλικού. 
 

emax= είναι ο  δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή 
προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83. 

 
emin=  είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη πυκνότητα 
(δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D 4253-83. 
 

• Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 
 
 Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν 

κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα 
κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 
20C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες 
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βροχοπτώσεις, που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης 
στρώσης λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και 
διάστρωσης) . 

 
δ. Κυκλοφορία 
 
 Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν 

οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα 
οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια 
σηµεία και δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα 
τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 

 
 
2.5.1.2    Επιχώµατα από αργιλικά υλικά 
 
2.5.1.2.1 Αργιλικά υλικά επιχωµάτων. 
 

α.      Προέλευση - Ποιότητα 
 

Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα διενεργηθούν σε αργίλους 
και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού χρώµατος, µέσης έως υψηλής πλαστικότητας, 
που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ως έχουν, 
κατατάσσονται γενικά στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  
 

β.      ∆ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών 
εκσκαφής. 

 
Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από κατάλληλη διαλογή, κατάταξη και 
έλεγχο.  
Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα εκτελούνται καταρχήν 
οι ακόλουθες δοκιµές: 
 
∆οκιµή Συχνότητα 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα µία δοκιµή ανά 1000m3 (για κάθε 
διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο 
προϊόντων < 1000m3  θα εκτελείται 
τουλάχιστον µία δοκιµή) 

Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας 
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Με βάση τις παραπάνω δοκιµές θα γίνεται οµαδοποίηση και κατάταξη των υλικών κατά USCS 
και AASHTO.  

Στη συνέχεια για τα αργιλικά υλικά, που θα κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-6, Α-7 κατά 
AASHTO, θα εκτελούνται για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους και τον έλεγχο της 
καταλληλότητάς τους οι ακόλουθες δοκιµές: 

∆οκιµή Συχνότητα 

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης 
(Modified Proctor) 

Μία δοκιµή ανά 5,000 m3 (για κάθε 
διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο 
προϊόντων < 5000m3  θα εκτελείται 
τουλάχιστον µία δοκιµή) Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών 

∆οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε 
µέτρηση της διόγκωσης 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα θα διαχωρίζονται τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως 
ακατάλληλα και κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 των προδιαγραφών για οδικά έργα. Για την 
κατασκευή επιχωµάτων µε τα υλικά αυτά, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα βελτίωσης, 
προστασίας και ελέγχου. 

Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των επιχωµάτων 
που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην κατασκευή επιχωµάτων µε υλικά που 
κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν οργανικά σε ποσοστό ≤ 5%.  

Τέλος οργανικά ή µικτά εδάφη, που περιέχουν ποσοστό οργανικών > 5 % θα θεωρούνται 
ακατάλληλα και δεν θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των επιχωµάτων της οδού. 

 

2.5.1.2.2 Κατασκευή επιχωµάτων. 
 

α.      Κατασκευή επιχωµάτων. 
 
   Για την ικανοποιητική κατασκευή και συµπεριφορά των επιχωµάτων 

από τα παραπάνω αργιλικά υλικά µε µέγιστο ύψος 6µ. θεωρείται απαραίτητη η 
συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος τόσο των χρησιµοποιούµενων υλικών όσο 
και του συµπυκνωµένου υλικού του κατασκευασµένου επιχώµατος. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται η επιτόπου εγκατάσταση ανεξάρτητου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, µε 
αποκλειστική αρµοδιότητα την εφαρµογή των µεθόδων και του ελέγχου που 
περιγράφονται στη συνέχεια. 

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των 
παρακάτω δοκιµών:  
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• Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο  
• Προσδιορισµός ορίων Atterberg  
•  Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας  
•  Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών  
•  Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας  
•  Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor)  
•  Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, µε 

παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης  
 
Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει:   
 
• Επιστηµονικό διευθυντή εργαστηριού 8ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε 

εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας. 
•   Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον 

εµπειρίας σε έργα οδοποιίας 
 

β.      Κατασκευή και συµπύκνωση. 
 

Συµπύκνωση – ∆ιάστρωση. 
 
Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική συµπύκνωση 
του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να αποκτά την απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή 
και φέρουσα ικανότητα και να αποφευχθούν σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών. 
 
Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 
 
� Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, 

παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της 
συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. 

 
� Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος 

µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση του οδοστρώµατος, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% 
της µέγιστης ξηράς πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή συµπύκνωσης Proctor.  

 
� Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 2÷3% 

µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. Αν η υγρασία του υλικού είναι 
διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη 
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ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει τον 
κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας και 
διόγκωση. 

 
� Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα 

αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα 
προκύπτουν από την εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να 
συλλέγονται επιτόπου µε κατάλληλη διαλογή και να αποµακρύνονται. Ευµεγέθη 
συµπαγή αργιλικά τεµάχια (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν από την 
εκσκαφή θα πρέπει να θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να 
αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των τεµαχίων 
αυτών σε περίπτωση διαβροχής, µετά την κατασκευή. 

 
� Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα 

για την προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται 
όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, 
ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της συµπυκνωµένης επιφάνειας 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει 
την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής. Εάν η 
υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται διάστρωση της 
επόµενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η 
αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε αναµόχλευση και 
επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης 
διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή του χαλαρωµένου τµήµατος. 

 
� Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών 

ασυνέχειας.  Τέτοιου είδους επιφάνειες µειωµένης αντοχής µπορεί να 
προκύψουν:  
 
• Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης 

στρώσης µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη αυξηµένης υγρασίας και µειωµένης 
αντοχής στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι’ αυτό θα πρέπει πριν την 
τοποθέτηση της επόµενης στρώσης να γίνεται ελεγχόµενη διαβροχή της 
επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης.  

•  ∆ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της 
κίνησης των µηχανηµάτων ή και της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής 
αντοχής. Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε 
περίπτωση που δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να 
γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης. 
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2.5.1.2.3 Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος. 
 

Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος. 
 
� Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το οδόστρωµα 

θα περιλαµβάνει στρώση έδρασης οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), πάχους 40÷50cm από 
υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4.  

 
� Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη στάθµη 

έδρασης του οδοστρώµατος, θα κατασκευάζεται από υλικά της κατηγορίας Ε1 ή 
ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 
στο ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος. 

 
� Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε 

κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή τους για 
την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας 
Ε0 θα περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και στην κατασκευή 
επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, ύψους µεγαλύτερου των 
6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία 
Ε1 ή καλύτερη. 

 
Προστασία πρανών 

 
Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής και 
επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή των επιχωµάτων θα πρέπει να 
καλύπτονται: 
 
� Με στρώση φυτικών.  
 
� Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του επιχώµατος, 

υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να προκληθεί υπερκορεσµός 
και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλλά 
και για την προστασία των πρανών κατά την κατασκευή προτείνεται η τοποθέτηση 
συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου πάχους της τάξης των 50cm, σε όλη 
την επιφάνεια των πρανών των επιχωµάτων, κάτω από τα φυτικά. Η στραγγιστήρια 
στρώση θα διοχετεύει τα συλλεχθέντα ύδατα σε κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. 
πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς του επιχώµατος. 

Έδρ α σ η  
� Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την 

αφαίρεση των φυτικών γαιών. Η προστασία του ποδός του επιχώµατος από 
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επιφανειακές απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής (π.χ. 
πλευρική τάφρο). 

 
� Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου 

συναντάται υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση µε βάση 
ειδική εδαφοτεχνική µελέτη. 

 
2.5.1.2.4 Έλεγχος του επιχώµατος. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του 
συµπυκνωµένου επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες 
συχνότητες: 
 
∆οκιµή Συχνότητα 
Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως 
µετά τη συµπύκνωση 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 300 m3 για κάθε 
συµπυκνωµένη στρώση 

Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας 
Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης 
(Modified Proctor) 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m3 για 
κάθε συµπυκνωµένη στρώση 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m3 για 
κάθε συµπυκνωµένη στρώση Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

 
Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως προς την 

υγρασία και την πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα αναφερόµενα στις 

προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και την ΠΤΠ.Χ1. 

 
2.5.1.2.5 Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος. 

 
Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των αργιλικών 
επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε την έναρξη του έργου. Το 
δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί: 
 
• Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης 
• Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων 
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• Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του ικανοποιητικού 
θρυµµατισµού των συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχίων) 

• Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου επιχώµατος και 
συγκεκριµένα του µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του αντοχής. 

 
Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m το καθένα. Τα 

δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν αποκλειστικά από αργιλικά υλικά, που κατατάσσονται 

στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η 

συµπύκνωση του ενός επιχώµατος θα γίνεται σε στρώσεις οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ 

της συµπύκνωσης) 0,25m και του άλλου σε στρώσεις πάχους της τάξης των 0,25m. Κάθε 

δοκιµαστικό επίχωµα θα αποτελείται από πέντε (5) συνολικά στρώσεις. 

 

Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά επιχώµατα θα γίνεται 

χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης και θα µετριέται για κάθε διέλευση του µηχανήµατος 

συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της στρώσης σε προκαθορισµένες θέσεις σε κάνναβο 

5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις αυτές θα συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των 

καθιζήσεων µε τον αριθµό διελεύσεων. 

 

Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη συµπύκνωση θα 

πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου δοκιµαστικού επιχώµατος που 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες:  
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∆οκιµή Συχνότητα Σκοπός 
Κοκκοµετρική ανάλυση  από δύο δοκιµές ανά στρώση 

για κάθε επίχωµα Κατάταξη του υλικού Προσδιορισµός ορίων 
Atterberg 
Προσδιορισµός επιτόπου 
υγρασίας από δύο δοκιµές σε κάθε 

στρώση κατασκευασµένου 
επιχώµατος 

Προσδιορισµός 
χαρακτηριστικών 
συµπυκνωµένου επιχώµατος Προσδιορισµός επιτόπου 

πυκνότητας 
Τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης (Modified 
Proctor) 

δύο δοκιµές σε καθένα 
δοκιµαστικό επίχωµα 

Έλεγχος χαρακτηριστικών µε 
βάση τις προδιαγραφές 

∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας τρεις δοκιµές σε καθένα 
δοκιµαστικό επίχωµα 

Προσδιορισµός µέτρου 
συµπίεσης 

∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης από δύο δοκιµές σε 
αδιατάρακτα δείγµατα από 
καθένα κατασκευασµένο 
επίχωµα 

Προσδιορισµός διατµητικής 
αντοχής Τριαξονική δοκιµή CUPP  

 
Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και των µετρήσεων 
για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του δοκιµαστικού επιχώµατος θα γίνει από την 
Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα. 
 

Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα οριστικοποιηθεί 

η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τον αριθµό 

διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και θα ελεγχθούν οι προδιαγραφές ως προς τον 

απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, καθώς και η ευστάθεια και συµπεριφορά των επιχωµάτων, 

ανάλογα µε το ύψος τους. 

 
2.5.1.3  Βραχώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.3.1 Υλικά βραχωδών επιχωµάτων 

 
α.  Προέλευση 
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Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται 
από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως κατάλληλα υλικά 
προερχόµενα από δανειοθαλάµους. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις 
δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους 
∆ηµοπράτησης. 

 
Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα 
αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου 
που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου 
εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό  καθ' όλη την 
διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. 

 
Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των 
παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του 
άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση, ή 
θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων του άρθρου 
αυτού. 
 
Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που 
να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων 
του. 

 
β.  Ποιότητα πετρώµατος 
 

Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά  διακρίνονται σε 
κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 

 
Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, 
γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α. 

 
Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, 
γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεσή 
τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή 
κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε την συµπύκνωση. 

 
Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι 
τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. 
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γ.  Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση 
 

Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

α.  Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί  δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε 
συµπυκνούµενης στρώσης. 

 
β.  Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της 

µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται 
από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%. 
 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα 
λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι 
κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται 
αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση. 
 
Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη µε τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

 
 

 ∆ιάσταση Κόκκου        
          
          
          
          
          
          % 
διερχόµενο 
  (κόσκινο)                        κατά βάρος 
       
D                                                 
90 - 100 
D/4                                          45 -   60 
D/16                                        25 -   45 
D/64                                        15 -   35 
 
Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 
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Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα 
συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του ∆οκιµαστικού 
Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω). 

 
δ.  Μορφή κόκκων 
 

Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο 
από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η 
σχέση: 

 
 

  L + G 
                   ≥ 3 
   2E 
 
όπου  
L =   η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που 

εφάπτονται στο κόκκο. 
G =  η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο 

κόκκος. 
E =  η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που 

εφάπτονται στον κόκκο.  
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι 
υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 

 
2.5.1.3.2 Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων 

 
α. Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
 

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο 
καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων 
υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ.2.5.1.1.2.α) σ' όλο το βάθος, που απαιτείται 
όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε 
εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα 
για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή 
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αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθµη έδρασης του επιχώµατος 
υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η 
έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν 
συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
β. ∆ιάστρωση 
 

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες 
στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται 
µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση /αποχέτευση. 

 
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη 
διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο 
κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα 
διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισµός 
του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των 
µηχανηµάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. 

 
Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το 
µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε 
να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του 
επιχώµατος. 
 
Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει  να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 
 
 

 
  l15%                                       Ι50% 
                  < 5    <25 
   S85         S50 

 

όπου:  
Ιx =  το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού 

της κάτω στρώσης. 
 
Sx =  το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού 

της άνω στρώσης. 
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γ.  Συµπύκνωση  

 
Ι.   Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των 

απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα 
για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος 
στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών 
του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από το ∆οκιµαστικό Τµήµα 
όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.5.1.4 

 
ΙΙ.   Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες ελκόµενοι 

ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του 
φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25χγρ/εκ. (κατηγορία V2 
και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας).  

 
  Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί 
οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων 
(GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 

 
ΙΙΙ.  Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών 

διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν 
µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα και 
από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα. 

 
      Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 εκ. 

από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε κατάλληλη διαµόρφωση 
έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν 
οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι 
µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της παρ. 
2.5.1.5 (Ανοχές των περατωµένων επιφανειών) και µετά την ολοκλήρωση της 
συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειµένου να 
επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
IV.   Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της 

συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από 
την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη µέθοδος στην 
περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του 
«δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να 
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εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω 
αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των 
παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας. 

 
V.   Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή 

παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς 
την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ.  τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στην συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου 
συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (ΙΙΙ). 

 
VI.  Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως «ελάχιστη 

απαίτηση συµπύκνωσης» η διέλευση, σε κάθε συµπυκνούµενη στρώση κατ’ 
ελάχιστον έξι φορές δονητικού οδοστρωτήρα  µε στατικό γραµµικό φορτίο 
(του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου από 
25 χγρ/εκ. ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα 
σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου 
µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 

 
2.5.1.4   Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος 
 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί 
πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε  να πληρούνται οι προδιαγραφές του 
παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται : 

 
-  Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού. 
-  Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών. 
-  Μέθοδο διάστρωσης. 
-  Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και  αριθµό διελεύσεων του εξοπλισµού. 
-  Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου    κατασκευής, µε ανάλογα υλικά.  

  
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της θα 
εξαρτάται  από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή 
ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 2.000µ3, µε στόχο την 
επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα την 
αναπροσαρµογή της. 
 
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται η 
κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η κοκκοµετρία και πυκνότητα του 
συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα χρησιµοποιούνται 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 
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δοκιµές κάθε τύπου . Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που γίνονται στο 
επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι 
τοµές θα γίνονται σ΄ όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ2 .Θα 
ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του 
επιχώµατος, µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση 
πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. 

 
Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για  την έγκριση, 
τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου. 
 
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην κρίση 
της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας. 
 

2.5.1.5 Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 
 

Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος  θα επαληθεύονται µε 
πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., τοποθετηµένους στον άξονα και τα άκρα 
εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20µ. 

 
Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων 
και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες 
αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. 
Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από 
την θεωρητική επιφάνεια.  

 
Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : 

 
-  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι  µικρότερο του 1/5 

του πάχους της τελευταίας στρώσης. 
-  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει 

να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας στρώσης. 
-  Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την 

επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος. 
 

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα 
στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη 
συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη 
συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 εκ. 
επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από 
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κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά 
του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και µε µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα. 

 
 

2.5.1.6   Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π. 
 

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων 
κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα 
έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων 
διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή 
επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 
 
Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο  και θα 
πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην 
πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων - επιχωµατώσεων (και 
δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη 
(γεωµετρικό όγκο). 
 
Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των 
πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 
 

2.5.1.7  Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.) 
 
2.5.1.7.1  Γενικά 

 
1.   Αν δεν προβλέπεται κατασκευή : 

 
-  Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) 
-  Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή  
- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων 

 
η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος 
(Σ.Ε.Ο). 

 
2.  Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της 

Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της Σ.Α.Π. 
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3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών 

Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της 
Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο 
κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150. 

 
2.5.1.7.2   Στάθµη 
 

Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της 
επιφάνειας µεγαλύτερες από : 

 
α.  ± 20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ’ αυτής φέρουσας στρώσης µε 

συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ) 
 
β.  ± 30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

 
2.5.1.7.3 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

1.  Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά  
σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και 
τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ. 

 
2.  Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ 

 
2.5.2  Προµήθεια και µεταφορά υλικών για κατασκευή επιχώµατος 
 
2.5.2.1 Όπως ρητά καθορίζονται στις παραγράφους 2.5.1.1.1, 2.5.1.2.1 και 2.5.1.3.1 τα υλικά 

κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από 
τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν 
ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους έπειτα από 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
2.5.2.2      Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε την 

εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και δανειοθαλάµων. 
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2.5.2.3   Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων 
κατασκευών . 

 
Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων πρέπει να 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής 
να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να αποτίθενται σε προσωρινούς 
χώρους αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές 
θέσεις.  

 
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή 
στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν 
τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα,  µε δάνεια υλικά. 
 
 

2.6  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 
 
2.6.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης 

(γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα : 
 

Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
α.  Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα 

υλικά  
 
β.   Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, πυρήνας, 

µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και στέψη]. 
 
γ.  ∆ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε0 καθώς 

και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ. 2.5.1.2.2. 
 
δ.   Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την τυχόν 

αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων).   
 
ε.  Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης 

στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η οποία περιλαµβάνεται σε 
άλλο κονδύλιο. 
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στ.   Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή 
οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» 
επιφάνεια. 

 
ζ.  ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν 

περιλαµβάνονται : 
-  Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, αγωγοί κλπ.) 
-  Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά 

ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
 

Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
 
α.  Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 

ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων.  
 
β.  Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων 

οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και 
δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
γ.  Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των 

ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. καθώς 
και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από επιφανειακά  
αµµοχάλικα εφ΄ όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. και 
αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή 
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δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις 
έγκρισης της Υπηρεσίας . 

 
δ.  Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε 

κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις 
οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους). 

 
ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά 

κατάστασή του 
 
 

2.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
2.7.1  Κατασκευή επιχωµάτων 
 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος 
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1 (α) έως και (ζ). 

 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της 
κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως επίσης και οι δαπάνες για 
την µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

 
2.7.2  Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου  

 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος 
από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής.  
 
Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει  η κατάλληλη 
πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρητικών στοιχείων 
για τη  µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια 
υλικά. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2 (α) έως και (ε). 
 
Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα 
υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που θα προκύψουν λόγω 
συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος. 

 
 

 
Β - 3  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ & ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ- ΡΕΙΘΡΑ – ΠΡΟΧΥΤΑ 

ΚΡΑΣΠΕ∆Α Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

              Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά : 
               (α) στις επιστρώσεις µε  κυβόλιθο σκυροδέµατος  
               (β) στις επιστρώσεις µε  πλάκες πεζοδροµίων – ‘’οδηγός’’ τυφλού και  
               (γ) στα ρείθρα και πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας 
 

3.2 ΥΛΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

3.2.1 Επιστρώσεις µε κυβόλιθους σκυροδέµατος 
3.2.1.1 Γενικά 

∆ιαστρώνεται στα πεζοδρόµια των προς ασφαλτόστρωση οδών από τη ζώνη του κρασπέδου ( πλην 
της ζώνης οδηγού τυφλού) και µέχρι τη ζώνης κτιρίων ή  σε όλο το πλάτος κατά µήκος της οδού για 
τους δρόµους οι οποίοι είναι χαρακτηρισµένοι πεζόδροµοι.  Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
κίνηση πεζών και οχηµάτων. 

3.2.1.2 Υλικά 
Οι κυβόλιθοι θα  είναι συνήθης κυβόλιθοι σκυροδέµατος φυσικού χρώµατος ή  και διαφόρων άλλων 
χρωµάτων. Τα γεωµετρικά σχήµατα τους µπορεί να είναι παβέδες ή κυβάκι ή διπλό ταυ ενδεικτικού 
τύπου PRISMA BLOCK.  
 

3.2.1.3 Εργασίες  
Οι εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων που επιστρώνονται µε κυβόλιθους θα έχουν κλίση κατά πλάτος 2 - 
3% για την ελεύθερη απορροή των οµβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό σύστηµα 
απορροής, χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία . Οι κλίσεις θα διαµορφώνονται µε τις υποβάσεις 
και δε θα λάβουν την τελική µορφή τους µε το υπόστρωµα (της άµµου). 
 
Όπου απαιτείται τα κράσπεδα θα έχουν ράµπες για την κυκλοφορία αναπηρικών αµαξιδίων σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία για άτοµα ΑΜΕΑ. 
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Πρώτα καθορίζεται το όριο διάστρωσης και υλοποιείται µε την κατασκευή της ζώνης κρασπέδου, 
ζώνης κτιρίων, αρµών διακοπής κλπ. Στο εσωτερικό που σχηµατίζουν αυτές οι ζώνες εγκιβωτίζεται το 
δάπεδο. Θα τηρηθούν οι κλίσεις σε υπόβαση και βάση που θα προβλέπονται από την µελέτη 
εφαρµογής. 
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν µε άµµο. 
 
Πρέπει η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού να είναι µε µέγιστη διάµετρο 7µµ µε τουλάχιστον 80% 
του υλικού κάτω των 4 mm. Το πάχος της στρώσης άµµου, αφού γίνει η συµπύκνωση πρέπει να είναι 
30 mm σε αντίστροφη αναλογία προς την σκληρότητα του εδάφους. Σε καµία περίπτωση οι κλίσεις 
δεν πρέπει να δηµιουργηθούν αλλάζοντας το πάχος αυτής της στρώσης άµµου. Μία τέτοια αλλαγή θα 
προκαλούσε διαφορετικές καθιζήσεις στα διάφορα µέρη του δαπέδου µε άµεση επίπτωση και στη 
στεγανότητα της τελικής του επιφάνειας. 
 
Κατά διαστήµατα θα ελέγχεται η επιπεδότητα.  
 
Επί της τελικής επιφάνειας της βάσης από 3Α θα  διαστρωθεί αµµοκονίαµα των 150 Kgr τσιµέντου 
σταθερού πάχους 4-6 εκ. Η άµµος είναι θραυστή, κοκκοµετρικά διαβαθµισµένη από 3 χιλ. έως 6 χιλ. 
µε ποσοστό λεπτοκόκκου υλικού λιγότερου του 25%. Το µείγµα πρέπει να είναι οµοιόχρωµο, 
απολύτως στεγνό, και η ανάδευση γίνεται µε µηχανικό µέσο. 
Η τελική επιφάνεια του λιθόστρωτου, πριν από την συµπίεση, πρέπει να είναι υψηλότερη κατά 2 εκ. 
περίπου από την τελική στάθµη που προβλέπεται από την µελέτη εφαρµογής ώστε µετά τη συµπίεση 
µε το δονητικό µηχάνηµα να φθάσει στην επιθυµητή τελική στάθµη. 

 
Η συµπίεση γίνεται µε δονητικό µηχάνηµα  ελαστικού πέλµατος, σταυρωτά κατά την διεύθυνση Χ και 
Ψ, δύο φορές, µε παράλληλη διαβροχή. Μετά την ολοκλήρωση της συµπίεσης γίνεται σχολαστικός 
καθαρισµός της επιφάνειας µε λινάτσα µε κινήσεις πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.  
 
Ακολουθεί η  αρµολόγηση 1 τουλάχιστον ηµέρα µετά και αφού δεν υπάρχει πλέον υγρασία. Η 
αρµολόγηση  γίνεται µε άµµο θραυστή κοκκοµετρίας 0 έως και 4 χιλ. απολύτως ξηρής. Στρώνεται 
ολόκληρη η επιφάνεια του κυβολιθόστρωτου µε το αµµοκονίαµα αρµολόγησης και µε βούρτσες γίνεται 
η πλήρωση των αρµών. Ενδεχοµένως να γίνει δεύτερο χέρι πλήρωσης των αρµών µετά 3-4 ώρες. 

 
Η  µετά την συµπίεση τελική επιφάνεια του λιθόστρωτου πρέπει να είναι χαµηλότερη της αρχικής (της 
πριν την συµπίεση) ώστε οι τελικές στάθµες να ταυτίζονται µε αυτές που προβλέπονται από την 
µελέτη εφαρµογής. 

 
Σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί µέριµνα για τη διαµόρφωση των τελειωµάτων του δαπέδου από 
κυβόλιθους, της ίδια ποιότητας µε την περιβάλλουσα δαπεδόστρωση, γύρω από νέα και παλιά δέντρα 
και φρεάτια , καπάκια δικτύων. 
 
Θα προσκοµιστούν υλικά  και πιστοποιητικά ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών από τον 
Ανάδοχο (για τα χρησιµοποιούµενα υλικά) που θα αποδεικνύουν την επίτευξη τιµών τουλάχιστον 
αυτών του ενδεικτικού προτεινόµενου τύπου.  
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Θα  κατασκευάζονται  δείγµατα λιθόστρωτων διαστάσεων 10τ.µ. τουλάχιστον το καθένα, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι ποιότητας τουλάχιστον ίσης µε αυτήν των εγκριθέντων 
δειγµάτων. 

 
3.2.2 Επιστρώσεις µε κυβόλιθους σκυροδέµατος 
3.2.2.1 Γενικά 

Οι πλάκες πεζοδροµίου τοποθετούνται  εναλλακτικά έναντι των κυβολίθων σκυροδέµατος στα 
πεζοδρόµια των προς ασφαλτόστρωση οδών από τη ζώνη του κρασπέδου και µέχρι τη ζώνη κτιρίων ( 
πλην της ζώνης οδηγού τυφλού).   
 
Ο οδηγός τυφλού είναι γραµµή πλάτους 40cm µε κατάλληλη διαφοροποίηση στην υφή της και το 
χρωµατισµό από το υπόλοιπο πεζοδρόµιο ώστε να γίνεται αντιληπτή από άτοµα µε µικρή ή καθόλου 
όραση. 
 

3.2.2.2 Υλικά 
Οι πλάκες πεζοδροµίου που θα χρησιµοποιηθούν θα συµβαδίζουν µε την πρότυπη προδιαγραφή 
(ΕΛΟΤ 703). 
 
Ο οδηγός τυφλού θα κατασκευαστεί από πλάκες διαστάσεων 40x40cm µε επεξεργασία 
αντιολισθητικής επιφάνειας, έντονου χρωµατισµού και ειδικής σήµανσης µε βάση τις ειδικές 
προδιαγραφές για άτοµα ΑΜΕΑ (ενδεικτικού τύπου ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ). 

3.2.2.3 Εργασίες  
Οι πλάκες πεζοδροµίου τοποθετούνται  πάνω σε υπόβαση (πάχους 8-10cm) από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15 ελαφρά οπλισµένο µε πλέγµα Τ131. 
 
Η τοποθέτηση των πλακών πεζοδροµίου καθώς και των πλακών  για τη δηµιουργία οδηγού τυφλού 
(διάταξη µε βάση τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ) θα γίνει σε κάταλληλο υπόστρωµα πάχους 2-3 cm 
τσιµεντοκονίας των 600kg/m3. 
Όλα τα είδη επίστρωσης που προαναφέρθηκαν θα παρουσιάζουν αποδεδειγµένα, χαρακτηριστικά 
ποιότητας, σε µεγάλη χρονική διάρκεια, σταθερή και αναλλοίωτη χρωµατική ποιότητα υπό την 
επίδραση δυσµενών καιρικών συνθηκών (ή ακτινοβολία, ρύπους, χηµικά κ.λ.π.),  κατάλληλη 
επιφάνεια για την άνετη ασφαλή κίνηση των πεζών και άψογο φινίρισµα των τελειωµάτων ή των 
σχεδίων . 
 

3.2.3 Ρείθρα και πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας 
3.2.3.1 Υλικά 

Οι αντοχές σε θλίψη, κάµψη, κρούση, υδατοαπορροφητικότητα, αντοχή σε παγετό κ.π.λ. θα 
ανταποκρίνονται στην πρότυπη τεχνική προδιαγραφή DIN 1045.  
 
Τα χυτά ρείθρα, επί τόπου του έργου, κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C16/20 σύµφωνα µε τα 
σχέδια των λεπτοµερειών οδοποιίας. 
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Τα προκατασκευασµένα κράσπεδα θα κατασκευάζονται επίσης από σκυρόδεµα C16/20, διατοµής 
0.15x0.30m (ευθύγραµµα ή καµπύλα) µε αποτµήσεις ακµών και αρµολογούνται µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία των 600kg κατά την παράθεσή τους στα επί τόπου κατασκευαζόµενα ρείθρα από 
σκυρόδεµα C16/20.  
 
Κράσπεδα και ρείθρα εδράζονται σε «µαξιλάρι» από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, άοπλο πάχους 
10cm περίπου. 
 
Όπου προβλέπονται στερεά εγκιβωτισµού αυτά θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C12/15. 
 
Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών από τον Ανάδοχο για τα 
προκατασκευασµένα στοιχεία ενώ θα κατασκευαστούν δείγµατα της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 

3.2.3.2 Εργασίες 
Μετά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών και τη δηµιουργία του κατάλληλου περιτυπώµατος 
της οδού ακολουθεί η διάστρωση των ρείθρων και η τοποθέτηση των προκατασκευασµένων 
κρασπέδων σύµφωνα µε τη διατοµή των σχεδίων της µελέτης εφαρµογής.  
 
 

3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 

Περιλαµβάνονται εργασία τοποθέτησης και προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση, δοκιµές 
και χρησιµοποίηση όλων των υλικών που απαιτούνται για τα ανωτέρω περιγραφόµενα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ :        ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

                                             

 
 
Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 
 

 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Η εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης 

αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών Ο.Κ.Ω. , 
φρεατίων κλπ. 

 
1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-

110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 1.3.1 “Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε 

οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,0 µ. 
 
1.3.2 Ειδικότερα σαν “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 

 
α. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι 

και 100 µ2 (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,0 µ 
(ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 

 
β. Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου (π.χ. διατοµής 

ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κλπ) για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,0µ 
 
γ. Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών 

αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών Ο.Κ.Ω. 
(ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,0µ. 
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δ. Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων 
τεχνικών έργων. 

 
ε. ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών Ο.Κ.Ω., ή και άλλων υπογείων 

κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,0µ. 
 
στ. Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 

100µ2, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

 
1.3.3 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι 

εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κλπ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό 
την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών 
ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην 
περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον 
Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Τα εκσκαπτόµενα εδάφη χαρακτηρίζονται σε “γαιώδη - ηµιβραχώδη” και  “βραχώδη”, σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στο άρθρο των “Γενικών εκσκαφών” Β-1.4.2 και Β-1.4.3. 
 
 
 
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.5.1 Γενικά 
 
 Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Β-1.5.1 
 
1.5.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 
 
 Επιπροσθέτως, για εκσκαφές τάφρων και θεµελίων,  ισχύουν και τα εξής: 
 
1.5.2.1 Άδεια τοµών - σήµανση. 
 
 Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που 

υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για 
την τοµή του οδοστρώµατος. 

 
Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην 
προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση 
της άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
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επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στην σήµανση του τµήµατος του 
δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το 
περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 
 
∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κλπ πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο 
δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 

 
1.5.2.2 Τρόποι εκτελέσεως 
 
 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος 

σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, 
που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να 
δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 

 
Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν 
κατά την εκσκαφή, διανοίχθηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται 
στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις 
διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται σαν ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Γ.Θ.Ε.). 

 
 Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που 

αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το 
σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε 
ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η 
Υπηρεσία. 

 
 Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε 

να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων 
γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των 
σωλήνων και την συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. 

 
 Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων εκ του λόγου αυτού, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
1.5.2.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 
 
 Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά 

τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των 
στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 
Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι 
βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα 
επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να 
επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα. 
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Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε 
επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις 
πάχους 15εκ πριν από τη συµπύκνωση. 
  
Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του 
σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των 
µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι 
αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κλπ, τότε για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα 
επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεµα Β5 
(ελαχίστου πάχους 0,10µ) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της 
εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο 
µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. 

 
1.5.2.4 Έλεγχος επιφανειών και υπογείων υδάτων 
 

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 
β. Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
 
γ. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο 

διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, 
όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 

 
δ. Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς 

αποδέκτες. 
 

Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 
 

Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση 
της Επίβλεψης. 
 
Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε 
κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απαλλαγµένων 
φερτών υλικών. 

 
ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες 

συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. 
 
 Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 

 
- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 
- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 
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- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο 
αποδέκτη.  

 
στ. Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα 

πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από 
την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή 
αγωγούς αποστράγγισης. 

 
 
 
 

1.5.2.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 
 
 Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , 

είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος 
τουλάχιστον 0,50µ από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια 
τους. 

 
 Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι 
κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός 
του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την 
Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 

 
1.5.2.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 

 
Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των 
παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την 
πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
 
Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε 
συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά 
και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των 
βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται 
να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε 
όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 
παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 

 
1.5.2.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 
 
 Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος 

του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος 
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πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα 
εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί 
η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου 
του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ 
τους επιδιωκοµένη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

 
 

1.6 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
1.6.1 Εκσκαφές, σε πάσης φύσεως έδαφος,  θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει:  

 
α. Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες) 

περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή 
κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,0µ και ειδικότερα 
την εκσκαφή που περιγράφεται στις παραγρ. 1.3.2.α) έως και στ) του παρόντος, µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς 
την χρήση ή µη εκρηκτικών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

 
β. Την λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή 

του οδοστρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης 
και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.1 του 
παρόντος. 

 
γ.  Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παραγρ. 

1.5.2.3 του παρόντος. 
 
δ. Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα 

στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγρ. 1.5.2.6 και 1.5.2.7 του 
παρόντος. 

 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των 

κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και 
των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη 
ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και 
δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
στ. Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων 

εκσκαφών. 
 
ζ. Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
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η. Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού 
ή αγωγού. 

 
θ. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση 

για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για 
απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

 
ι. Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην 

περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 
ωφελίµων κατασκευών. 

 
ια. Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
 
ιβ.  Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων 

αποστραγγιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 και την 
λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειών ή 
υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 του παρόντος. 

 
ιγ. Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές 

λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, 
οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

 
ιδ. Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων 

οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη 
εφαρµογής. 

 
ιε. Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  
 
ιστ. Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση 

αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 
 
 
 

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
  
1.7.1.1 Γενικά 

 
α. Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο 

των “Γενικών Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και 
Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, 
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λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, 
στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή 
ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται σαν “Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο 
σαν “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο 
διαχωρισµού για την  πληρωµή των εκσκαφών προκύπτει ως ακολούθως: 

 
1. Πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) 

 
Ι. Περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών 
 Από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) 

όπως ορίζεται στην παράγρ. 1.7.1.2.β.  θα φέρεται η γραµµή πλευρικού ορίου 
διαχωρισµού µε κλίση υ: β = 3:2 (υ=ύψος, β= βάση). 

 
 Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ 

της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από 
υ:β=3:2) θα θεωρούνται συµβατικά σαν εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος 
των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 
3:4) θα θεωρούνται συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές. 

 
ΙΙ. Περίπτωση βραχώδων εδαφών. 
 
 Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Ι, αλλά η γραµµή 

πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=2:1. 
 
ΙΙΙ. Περίπτωση µικτών εδαφών. 
 
 Για την περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσοστά “Γαιώδη - 

Ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η 
γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. 

 
 Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισµού “Γαιώδη - 

Ηµιβραχώδη και Βράχου” θα κατατάσσεται (από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆) στην 
πλησιέστερη κατηγορία Ι ή ΙΙ σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

 2. Κάτω όριο διαχωρισµού (ΚΟ∆) 
 

Ι. Θα λαµβάνεται 1,00µ ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο 
διαχωρισµού. 

 
 Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, 

συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές. 
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ΙΙ. Σηµειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια 
στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι 
αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τοίχου γίνονται στην ίδια χρονική 
περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά 
στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε η γραµµή του Κάτω Ορίου ∆ιαχωρισµού 
(ΚΟ∆) θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών 
εκσκαφών. 

 
ΙΙΙ. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την κατασκευή 

τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος (Η) µικρότερο από 1,00µ κάτω 
από την επιφάνεια των συνεχοµένων γενικών εκσκαφών (σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω περίπτωση ΙΙ), τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε ύψος (Η) πάνω από την ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης (δηλαδή θα 
ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών). 

 
β. Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στην 

περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε 
προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του εκατέρωθεν 
οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών 
θεµελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0µ (που ορίζεται 
ότι καθορίζει γενικά το όριο υπαγωγής στην κατηγορία εκσκαφών θεµελίων και  τάφρων). 

 
γ. Επίσης αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης η 

κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, 
ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος 
της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες 
προσέγγισης κλπ. 

 
δ. Η πληρωµή των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” γίνεται ανάλογα µε τα 

προδιαγραφόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης κάθε έργου, είτε ενιαία για οποιαδήποτε 
κατηγορία εδάφους (γαίες - ηµίβραχος - βράχος), είτε ξεχωριστά για “γαίες - ηµίβραχο” 
αφενός και “βράχο” αφετέρου. 

 
1.7.1.2 Επιµέτρηση 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 όγκου σκάµµατος που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ). 
 
 Οι ΓΘΕ καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 

 
α. Πυθµένας σκάµµατος 
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 Τα υψόµετρα του πυθµένος προκύπτουν από την µελέτη των αγωγών και οχετών από τα 
αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος 
των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως 
σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 

 
 Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή 

του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι 
µεταξύ τους. 

 
 Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος 

όγκος εκσκαφής, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 1.6.1.β. Η στάθµη του 
πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κλπ προκύπτει οµοίως από τα 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 
β. Πλάτος Σκάµµατος 

 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από 
την κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση 
συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 

 
Ι. Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων 

και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την 
εξωτερική διάµετρο του αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225µ 
(από κάθε πλευρά). 

 
 Το παραπάνω πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται 

από την µελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 
   

ΙΙ. Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης 
βρόχινων νερών και ακαθάρτων και χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, 
στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κλπ), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος 
προκύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των 
εξωτερικών παρειών κατά 0,25µ. 

 
 Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη 

εκσκαφών, τότε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 
 
ΙΙΙ. Για την κατασκευή φρεατίων κλπ, οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις 

εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κλπ που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή 
εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά του έργου.  

 
IV. Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κλπ οι διαστάσεις του σκάµµατος 

ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κλπ µε 
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παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά 
του έργου, ανάλογα µε το χαρακτηρισµό των εκσκαφών. 

 
V. Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών Ο.Κ.Ω. το πλάτος 

ορίζεται συµβατικά σε 0,70µ εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 
 
VI. Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγούς 

δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανές σωληνώσεις ΟΤΕ, ή αγωγούς φωτοσηµάνσεως, ή 
υπόγειους αγωγούς ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του 
αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 
0,225µ (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60µ). 

 
VII. Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, 

συµβατικά ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το 
πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας. 

  
Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα 
παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι 
παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
Άνω επιφάνεια σκάµµατος 
 
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η 
στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση 
υπαρχόντων έργων (πχ υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών 
διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 

 
1.7.1.3 Πληρωµή 
 
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται  στο 

παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παράγρ. 1.6.1.α έως και ιστ). 
 
 Αντίθετα στην τιµή δεν περιλαµβάνονται : 

 
α. Οι πρόσθετες δυσχέρειες των “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” που 

προκύπτουν από την συνάντηση διαφόρων αγωγών εν λειτουργία εταιριών ή και 
οργανισµών κοινής ωφελείας για τις οποίες προβλέπεται πρόσθετη πληρωµή (βλ. άρθρο Γ-
12). 

 
β. Η επανεπίχωση της “ζώνης αγωγού” και των “µεταβατικών επιχωµάτων” µε κοκκώδες υλικό 

(Βλ. άρθρο Γ-2). 
 
γ. Η επανεπίχωση του υπολοίπου (περιοχή πάνω από τη “ζώνη αγωγού”) ορύγµατος µε 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (βλ. άρθρο Γ-2). 
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Γ - 3  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
 
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Η κατασκευή υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από άοπλο, οπλισµένο διαφόρων 

κατηγοριών. 
 
3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
3.2.1 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος 1997 µε τις όποιες βελτιώσεις , τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται 
παρακάτω. 

 
3.2.2 Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις οποίες 

παραπέµπει ο Κ.Τ.Σ. ΄97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη 
θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον 
οποίο δίνεται η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών  που θα έχει ισχύ από 
το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες 
προδιαγραφές κ.λ.π. (Σ)ΣΚ. 

 
 
 

 
     ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ Σ(ΣΚ) 
 

Αριθµός  
Προτύπου Σ 

Αντίστοιχο 
άλλο Πρότυπο 

Θέµα 

    

Σ 301-84 ASTM C 127 Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας 
χονδρόκκοκων αδρανών 

Σ 302-84 ASTM C 128 Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων 
αδρανών 

Σ 303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 

Σ 304-84 ΕΛΟΤ 722 Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιµίων 
σκυροδέµατος 
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Αριθµός  
Προτύπου Σ 

Αντίστοιχο 
άλλο Πρότυπο 

Θέµα 

Σ 305-84 ASTM C 117 Προσδιορισµός υλικού λεπτότερου από 75 χλστ. Σε 
αδρανή υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 

Σ 306-84 ASTM C 142 Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων 
στα αδρανή 

Σ 307-84 ASTM C 233 

και C 260 

Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το 
σκυρόδεµα 

Σ 308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα σκυροδέµατος 

Σ 309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 

Σ 310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 

Σ 311-84 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη 
µέθοδο της πίεσης 

Σ 312-84 ASTM C 280 Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε 
τα αλκάλια του τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 

Σ 313-84 ASTM C 403 Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων 
σκυροδέµατος µε αντίσταση σε διείσδυση 

Σ 314-84 ASTM C 156 

και C 309 

Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που 
δηµιουργούν µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 

Σ 315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκκοκα αδρανή για 
σκυρόδεµα 

Σ 316-84 ASTM C 642 Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης 
και κενών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 

Σ 317-84 ASTM C 627 Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα 
αλκάλια του τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 

Σ 318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 

Σ 320-84 ASTM C1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 

Σ 321-84 ASTM C 88 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών 
µε τη χρησιµοποίηση θειικού νάτρίου ή θειικού µαγνησίου 

Σ 322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα 
αδρανή υλικά 

Σ 323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 
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Αριθµός  
Προτύπου Σ 

Αντίστοιχο 
άλλο Πρότυπο 

Θέµα 

Σ 326-84 ASTM C 123 Προσδιορισµός της Περιεκτικότητας των αδρανών σε 
κόκκους µικρού ειδικού βάρους 

Σ 328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο 
σκυρόδεµα 

Σ 331-84 ASTM C 309 

και C 156 

Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 

Σ 332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 

Σ 333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

Σ 334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος  

Σ 335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 

Σ 336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 

Σ 337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 

Σ 338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 

Σ 341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 

Σ 342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπέρηχων στο σκυρόδεµα 

Σ 343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 

Σ 345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 

Σ 346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 

Σ 350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά, άλατα διαλυτά σε HCI 

Σ 363-84 ASTM C 87 Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή 
αµµοκονιαµάτων µε λεπτά αδρανή 

 
 

Αριθµός  

Προτύπου Σ 

Θέµα 

ΕΛΟΤ - 344* Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά 
ασβεστολιθικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 

ΕΛΟΤ - 345* Το ύδωρ ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ - 346* Το έτοιµο σκυρόδεµα 
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Αριθµός  

Προτύπου Σ 

Θέµα 

ΕΛΟΤ - 408* Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 

ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η Θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 

ΕΛΟΤ - 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 

ΕΛΟΤ - 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 
  

* Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Προτυποποίησης που περιέχονται στο 
παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 
3.2.3 Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck 

όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ. ‘97  
 
3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. ‘97  
 
3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 
3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
3.5.1 Γενικά 

 
3.5.1.1 Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διαµόρφωση 

σκυροδέµατος της επιθυµητής κατηγορίας και των υλικών και µέσων που απαιτούνται για αυτό. 
3.5.1.2 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται: 

 
α. Σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε προσµίξεις 

ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και  µε αδρανή που προέρχονται από τη θραύση 
παλαιού σκυροδέµατος. 

 
β. Οι διατάξεις οι σχετικές µε την προµήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του 

οπλισµένου σκυροδέµατος και των τενόντων προέντασης του προεντεταµένου 
σκυροδέµατος, περιλαµβάνονται όµως κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές µε την απόσταση 
των ράβδων οπλισµού και τις επικαλύψεις τους. 
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γ. ∆ιατάξεις σχετικές µε τις µεθόδους υπολογισµού, τις επιτρεπόµενες τάσεις κλπ για τις οποίες 
εφαρµόζονται οι κανονισµοί και προδιαγραφές, στους οποίους παραπέµπουν οι σχετικές 
διατάξεις του ΚΜΕ. 

 
3.5.2 Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 
 
 Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη. 
 
3.5.2.1 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της 

παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των 
αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10  και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

 
3.5.2.2 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας 

ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. ΄97 
αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). Σε κάθε 
περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς 
απαιτήσεις αποζηµίωσης, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους 
συµβατικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι 
στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, εκτός αν στον Κ.Τ.Σ. ΄97 ή στην κείµενη νοµοθεσία ρητώς 
προβλέπεται διαφορετικά, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις. 

 
 Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ ΄97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή 

"εκείνος που ζητά" (λόγω χάρη τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς ορίζεται 
διαφορετικά 

 
3.5.2.3 Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97  τροποποιείται ως εξής: 
  
 «Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από επιχείρηση 

λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα συµφωνείται η διαβάθµιση 
των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες 
για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. 
Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97. 

 Η συµφωνία µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας 
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του γιατί αυτός είναι ο 
µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία» 

   
 
3.5.2.4 Η παρ. 4.3.4.10 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
  

«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο) ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 
στο λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
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Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει στον Ανάδοχο να προµηθεύεται αδρανή από το 
συγκεκριµένο λατοµείο» 

 
3.5.2.5 Η παρ.5.2.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
  

«Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την κατακύρωση του δηµοπρατούµενου έργου σ΄ αυτόν, να 
συντάξει τις απαιτούµενες (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης) 
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κλπ, που θα 
χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου και τους όρους δηµοπράτησης και να τις 
υποβάλλει στην Υπηρεσία. 

 
 Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, µετά την έγκρισή τους από την 

Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο υπόψη έργο» 
 
3.5.2.6 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
  

«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα αδρανή, 
το τσιµέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» 

 
3.5.2.7 Η παρ. 5.2.3.2 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα 
υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε 
να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη 
βαρύνει τον ίδιο» 

 
3.5.2.8 Η παρ. 5.2.3.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 στη Μελέτη σύνθεσης θα δίνεται και 

η καµπύλη του λόγου νερό /τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 ΜΡα 
(30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fm» 

 
3.5.2.9 Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97 «Αν πρόκειται ...... κάθιση» καταργείται  
 
3.5.2.10 Η παρ. 12.1.1.14 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωµα να ελέγχει το εργοστάσιο από το οποίο 

προµηθεύεται σκυρόδεµα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το 
συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος» 
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3.5.2.11 Τόσον η παρ. 13.3.2, όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 13.4.1 του Κ.Τ.Σ. ‘97 
τροποποιούνται ως εξής: 

 
 «Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας 

δειγµατοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 
δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου» 

 
3.5.3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. ΄97  
 
 Συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
 
3.5.3.1 Στο τέλος της παρ. 3.20 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισµοί): 

 
«3.21 «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση 

στην τελική του θέση. 
 
3.22 «Πρόχυτο σκυρόδεµα» , αναφέρεται σε µεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία 

κατασκευάζονται σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις 
τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί 

 
3.23 «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι 

ακόµα κατεργάσιµο 
 
3.24 «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό 

ώστε δεν είναι πια κατεργάσιµο.» 
 
3.5.3.2 Στο τέλος της παρ. 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 
 
 « Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του 

λατοµείου εναπόκειται στην Υπηρεσία» 
 

3.5.3.3 Προστίθεται νέα παράγραφος 4.3.2.20 ως εξής: 
 

«4.3.2.20Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα 
προδιαγραφή, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-408 (όπως αναφέρεται στην παραπάνω 
παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που 
χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). 
Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
περιγράφονται µε ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την 
προδιαγραφή κόσκινων) οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV . Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11α και β, 
4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς 
που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1»    

 
 

3.5.3.4 Στο τέλος της παρ. 4.3.4.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

« Σε κάθε περίπτωση όµως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότητας των 
χρησιµοποιουµένων αδρανών: 
-  Έλεγχος πλαστικότητας και  ισοδυνάµου άµµου: Μία (1) δοκιµή ανά 300µ3  έτοιµης κατασκευής 

σκυροδέµατος 
- Έλεγχος υγείας των πετρωµάτων : τρεις (3) δοκιµές ανά πηγή αδρανών» 

 
3.5.3.5 Μετά την παρ. 4.4.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 

 
«4.4.5 Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαµβάνεται υπόψη η 

επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα 
αφαιρείται από την καθοριζόµενη ποσότητα του νερού ανάµιξης που έχει προσδιορισθεί 
από τη µελέτη σύνθεσης 

 
4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να µετράται µε 

ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος» 
 

3.5.3.6 Μετά την παράγραφο 4.5.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
 

«4.5.10 Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να 
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). Για την αποθήκευση 
πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή»  

 
3.5.3.7 Μετά την 5.2.3.4 του Κ.Τ.Σ.΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 
«5.3.2.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη σύνθεσης 

είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής 
απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του 
έργου» 

 
3.5.3.8 Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«6.10 Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα 

παραγωγής απαγορευµένης της ανάµιξης µε τα χέρια. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού 
έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

6.11 Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες 
ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνουν : 

 
α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος 
β. Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και 

περιεκτικότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγόµενου  σκυροδέµατος) 
γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα) 
δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, µέτρησης του 

εργάσιµου, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης). 
ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα) 
στ. Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 
ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά µ3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 

 
6.12 Τα µηχανήµατα ανάµιξης του σκυροδέµατος (αναµικτήρες) θα είναι κατασκευασµένα κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν  τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των 
συστατικών των υλικών µέσα στη µάζα το νωπού σκυροδέµατος. Οι αναµικτήρες θα είναι 
εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και µε 
αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Καλό είναι να υπάρχουν µηχανικά 
µέσα µέτρησης των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να 
συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα περιστροφής του 
τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από 
το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. 

 Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να 
γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος µε 
σταθερή εργασιµότητα. 

 
6.13 ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο 

άξονας περιστροφής: 
 

α.      Κατακόρυφου άξονα 
β.      Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 
γ.       Κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 

 
Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 

 
α.     Αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης    
β.     Αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 

 
Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιµώνται αναµικτήρες των αρχικών κατηγοριών των 
παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα του έργου. 
 
Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρησιµοποίηση 
αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα 
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οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις µικρών έργων δευτερεύουσας σηµασίας και 
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, µπορούν να µην εφαρµοστούν τα προδιαγραφόµενα 
σε αυτήν την παράγραφο για την εκλογή των αναµικτήρων. 

 
6.14 Οι αναµικτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην παρούσα 

προδιαγραφή και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους για 
τυχόν φθορές σε σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε εφθαρµένα τµήµατα 
πρέπει να αντικαθίστανται. 

 
 Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων των οποίων οι 

λεπίδες ανάµιξης (blades) παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε σχέση µε την αρχική 
τους διατοµή, ∆εν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιµοποίηση του µηχανήµατος αν 
προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα στερεοποιηµένα εντός 
του τυµπάνου και των µερών του κονιάµατα ή τσιµέντα. 

 
6.15 ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και 

δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας  µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που 
εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξης και λειτουργία. 

 
 Σαν απόδοση του αναµικτήρα πάντως ορίζεται ως ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους 

αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο 
αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο του αναµικτήρα και από 
το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος) 

 
6.16 Οι αναµικτήρες δεν θα χρησιµοποιούνται µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερης αυτής που 

συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας 
του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι 
απαραίτητο. 

 
6.17 Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή 

χωρίς πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Το υπόψη σκυρόδεµα θα 
απορρίπτεται και η σχετική  ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον  Ανάδοχο. 

 
6.18 Απαιτούµενος εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος  

 
6.18.1 Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα 

έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας 
ανάγνωσης σε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε µονάδες χιλιόγραµµων που θα παρέχει ένδειξη 
βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης, από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου, ή 
ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή  κατάλληλη 
ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε 
φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 
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6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο 
βοηθητικό εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε 
συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, 
θα εκτελείται βαθµονόµηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου  µε ακρίβεια ±1%, σε όλο 
το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης πρέπει να κατατίθενται στην 
Υπηρεσία. 

 
6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών 

συσκευών, θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή 
αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 

 
6.18.4 Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που θα επιτρέπει, ανάλογα µε την 

περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του 
µίγµατος, αλλά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους απαιτούµενου επί πλέον ύδατος στο 
µίγµα. 

 
6.18.5 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να 

µπορούν να ρυθµίζονται, η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας  των υλικών, προκειµένου να 
επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιµέντου µε τα 
αδρανή. Αυτή η ρύθµιση θα επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του 
εξοπλισµού µέτρησης. 

 
6.18.6 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, που θα 

πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των 
υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα. 

 Ο µηχανισµός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραµµισµένη  ταινία, του 
βάρους του τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάµιξης 
ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των πέντε λεπτών. 

 
6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το πλάτος της 

σε σταθερή και λεία βάση ώστε να είναι δυνατές σηµειώσεις µε το χέρι, χωρίς να 
καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο 
όχι µικρότερη από τριάντα (30) λεπτά. 

 Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται 
εύκολα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή 
υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. 

 
6.18.8 Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου 

θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του 
σκυροδέµατος. 

 
6.18.9 Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο µηχανισµός παροχής νερού στους 

αναµικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες 
πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι 
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βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο 
αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε 
να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού  σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 

 
6.18.10 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού 

και των άλλων προσµίκτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι 
συγχρονισµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης 
του νερού, ώστε η ανάµιξη των προσµίκτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει 
δυνατότητα άµεσης προσαρµογής, για την µεταβολή της ποσότητας των προσµίκτων. 

 
6.18.11 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων 

σκυροδέµατος.» 
 

3.5.3.9 Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 

«7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους  
 
7.5 Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις 

θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν 
κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη» 

 
3.5.3.10 Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξή 

του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο 
χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) 
αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την µία ώρα 
κατά τον χειµώνα και 3/4 της ώρας κατά το καλοκαίρι. 

 
 Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου 

στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να 
υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου. 

 
8.13 Το έτοιµο σκυρόδεµα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αµέσως µετά την 

παράδοσή του στο εργοτάξιο. 
 
8.14 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται 

προσεκτικό καθάρισµα των ξυλότυπων από διάφορα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν, 
όπως πριονίδια, µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν 
από την έναρξη του κάθε τµήµατος του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να 
επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε 
να επηρεάσει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια 
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κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε 
έγκριση από την Υπηρεσία. 

 
8.15 Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά  την παραλαβή από την 

Υπηρεσία των ξυλότυπων και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που 
τυχόν προορίζονται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση 
του σκυροδέµατος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) 
ξυλουργών που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων. 

 
 Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες 

πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο Γ-5.5.4.8). 
 
8.16 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 

διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να 
επακολουθήσει νεροποντή, 

 
8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι 

καιρικές συνθήκες γενικά (ήλιος, θερµότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κλπ) 
εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος. 

 
8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού 

οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθµό, ώστε η εργασία να 
είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του τµήµατος του έργου που έχει 
προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να είναι πάντοτε νωπό και µε το εργάσιµο που έχει 
προκαθοριστεί. 

 
8.19 Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός 
οριζόντιων αρµών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα και η 
συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των 
στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων. 

 
8.20 Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή 

απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 
 
8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που 

προβλέπονται στις µελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση µε πεπιεσµένο 
αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά µελετών που 
απαιτούν ειδική εµπειρία και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

 
8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και 

παρ. 8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον: 
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- Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων ( η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και 
ικριωµάτων αφορά τη συµµόρφωσή τους µε την µελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση 
τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να 
γίνεται λεπτοµερώς στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ 
µπορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα µεγάλο βαθµό από συνήθη οικοδοµικά 
έργα). 

 
- Την οµοιόµορφη επικάλυψη των καλουπιών µε προϊόντα που διευκολύνουν το 

ξεκαλούπωµα 
 
- Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων. 
 
- Την συµφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 
- Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 

 
- Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 
 
- Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την 

ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται 
συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων 
και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί). 

 
- Την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες. 
 
- Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. 
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση 

του ξυλότυπου  
 
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που απαιτείται για την έγχυση και την 

συµπύκνωση του σκυροδέµατος 
 
- Την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την έγχυση και την 

συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 
 

8.23 Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων 
εξοπλισµός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος εξοπλισµός ώστε οι 
εργασίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόµα και σε περίπτωση 
σοβαρής µηχανικής βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα εφαρµόζεται σε σοβαρά έργα και θα 
πρέπει να γίνεται µνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι σε κάθε περίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί τη φέρει ο Ανάδοχος. 
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8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί 
ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του 
σκυροδέµατος» 

  
3.5.3.11 Στο τέλος της παρ. 9.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«9.6 Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένου 

προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
 

α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, 
όπως αναφέρεται παρακάτω 

 
 Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές 

επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ  καταστρώµατα, 
δοκοί και  πλάκες γεφυρών και κτιρίων. 

 
 ∆ονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η 

εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, 
προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ). 

 
β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 Πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα δόνηση µε συχνότητα 

τουλάχιστον 3600 παλµών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. 
 
γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών ώστε να γίνεται 

δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση τους στους 
ξυλότυπους. 

 
δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεµα σε κάθε 

θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κλπ 
 
ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι 

εσωτερικοί  δονητές θα µπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεµα βραδέως και θα 
διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές 
περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια 
διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος αλλά 
δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από το απαιτούµενο, γιατί τότε προκαλεί απόµιξη 
του σκυροδέµατος. 

 
στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν 

τα χονδρά αδρανή  µέσα στην υποκείµενη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει 
οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας. 
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ζ. Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρµόζονται σε αυτούς 
κατά τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται 
κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του 
σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος 
που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται 
σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97  

 
η. Η δόνηση πρέπει να συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή 

σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 
φτάσουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό 
σκυρόδεµα. 

 
θ. Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, µπορεί να βελτιωθεί µε επαναδόνηση 

αργότερα, κάτω από τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5. Η επαναδόνηση κλείνει 
τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής συστολής , τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά 
κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 

 
9.7 Στο σηµείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι, εκτός από τους εργαζόµενους 

δονητές που έχουν προγραµµατισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.» 

 
3.5.3.12 Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας µε ασφαλτικά ή 
άλλης φύσης υλικά (πχ στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κλπ) θα γίνεται αποδεκτή η 
χρήση  υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και 
εφόσον συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού 
συντήρησης για την συµβιβαστότητα του µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης. Επισηµαίνεται ότι 
στις θέσεις των αρµών εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται µε υγρασία απαγορευοµένης της 
χρήσης µεµβράνης.» 

 
3.5.3.13 Μετά την παρ. 10.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούµενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται µε τις 

ακόλουθες µεθόδους: 
 

α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα: Αν πρόκειται για προκατασκευασµένα στοιχεία αυτά 
τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για πλάκες οικοδοµών, 
στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται 
άµµος, χώµα κλπ) ολόκληρη δε η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό, Το ύψος του 
νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο. 
Συνήθως αρκεί ύψος 1-2 εκ. 
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β. ∆ιαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή 
ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους που χρησιµοποιούνται στο πότισµα. 

 
γ. Επικάλυψη: Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα 

µε αντικειµενικό σκοπό να επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες 
επιφάνειες του σκυροδέµατος. 

 
δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηµατίζει 

µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως 
χρωµατισµένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή 
εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει 
ατραυµάτιστη. 

 
 Η επιλογή θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση 

της Υπηρεσίας. 
Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες µπορούν 
να διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου που απλώνονται πάνω 
στις λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα, από µικρές δε τρύπες 
που ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη 
µέθοδο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και δεν 
δηµιουργούνται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά 
αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει 
το σκυρόδεµα. 

 
10.10 Ειδικότερα για την συντήρηση µε επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως: 

 
(1) Η χηµική σύνθεση που δηµιουργεί την υγρή µεµβράνη πρέπει να τοποθετείται µε µη 

χειροκίνητους  µηχανικούς ψεκαστήρες (power operated atomizing spray equipment) 
µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως 
προτού χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εµφανιστεί 
οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 

 
 Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι την τοποθέτηση της χηµικής 

σύνθεσης, η επιφάνεια του σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από 
ακροφύσιο. Πάντως η χηµική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λιµνάζοντα 
νερά. Πρέπει να επιδιορθώνεται οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη 
προτού περάσουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 

 
(2) Η χηµική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται µε ρυθµό 1 λίτρο ανά 4-5 µ2 επιφανείας, 

εκτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. Ξεχειλίσµατα, βουλιάσµατα, λεπτές 
περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν 
σηµάδι ότι αυτή δεν γίνεται ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησης η 
χηµική σύνθεση που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναµιγµένη µε 
µεγάλη επιµέλεια και τα χρωστικά διασκορπισµένα οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον 
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ψεκαστήρα. Η χηµική σύνθεση πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµη (µε ψεκασµό) 
και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται 
κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι 
συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα 
ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 

 
10.11 Επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα (τεχνητή ωρίµανση) 

 
(1) Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέµατος µπορεί να αυξηθεί µε θέρµανση, γιατί η 

ανύψωση της θερµοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα 
όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή µπορεί να 
είναι µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική 
θερµοκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος 
έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη 
τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της  
επεξεργασίας µε θέρµανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν 
να δοθούν γενικοί κανόνες. 

 
 Έτσι πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα 

ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά µίγµατα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία 
σκυροδέµατος που θερµαίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν πρόωρα σε απαράδεκτο 
βαθµό ή να κρυώσουν απότοµα. Η επεξεργασία µε θέρµανση µπορεί να επηρεάσει τις 
ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσµό προς 
αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα) 

 
(2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα θα 

µπορεί να εκτελεστεί µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στους 
όρους δηµοπράτησης και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί στην 
Υπηρεσία προς έγκριση µελέτη της µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κλπ) που θα έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες 
κανονισµούς / διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις 
εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής 
(λ.χ. σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και 
στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη µη αποδοχή της 
προτεινόµενης µεθόδου από την Υπηρεσία.» 

 
3.5.3.14 Μετά την παρ. 11.9 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«11.10 Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 6.11.6 δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω 
καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της 
κατασκευής. 
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11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της ΤΣΥ» 
 

3.5.3.15 Στο τέλος της παρ. 12.1.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα 
 

 «Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την 
Υπηρεσία το δικαίωµα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα ελέγχων του σκυροδέµατος από το 
εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το 
συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος» 

 
3.5.3.16 Μετά την παρ. 12.10.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«12.10.5  Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται µε ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου, µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. 
∆ιευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή 
αντλητού σκυροδέµατος, σε συσχετισµό µε το έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου 
στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον µηχανικό εξοπλισµό του Αναδόχου 
κλπ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η 
κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 

 
12.10.6 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιµοποίηση φυσικών (στρογγυλευµένων) αδρανών 

διευκολύνει την άντληση. 
 

12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σηµασία για την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών, γι΄ αυτό το λόγο κατά την άφιξη των κλασµάτων 
αδρανών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών 
κοσκίνισης (πχ µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η 
σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µα την αντίστοιχη της µελέτης 
σύνθεσης. 

 
12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10-12 εκατοστά. 

 
12.11 ∆απάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 Όλες οι δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κλπ που θα 

απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών 
σκυροδεµάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 θα περιλαµβάνονται ανηγµένα - 
εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης - στις τιµές προσφοράς του 
Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συµβατικές 
επιπτώσεις (λ.χ τήρηση χρονοδιαγράµµατος» 

  
 
3.5.3.17 Στο τέλος της παρ. 13.2.2 του ΚΤΣ ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
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 "Σε περίπτωση που - ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας  - παραστεί ανάγκη συσχέτισης 
των συµβατικών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς 
(και συγκεκριµένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες αφετέρου), θα λαµβάνονται υπόψη 
οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 

 
βWN = 1,28 f ck'cyl            για βW > 15 Mpa 
βWN = 1,35 f ck'cyl            για βW ≤ 15 Mpa 
 
όπου συµβολίζονται 
 
βWN = η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DIN 1018 
f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) µε βάση  
           κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και ύψους 30cm  
 
Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 13.2.3, αλλά 
ισχύουν συµπληρωµατικά 

 
3.5.3.18 Στο τέλος της 13.5.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: 
 
 « και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας» 
 
3.5.3.19 Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται 

 
 « και επιφέρονται όλες οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής και της 

λειτουργικότητας του έργου» 
 
3.5.3.20 Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: 
 
 «Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» θα 

συµπεριλαµβάνει και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν 
καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών» 

 
3.5.3.21  Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του Κ.Τ.Σ. ‘97.  
 
 «Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα 

στους λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν ο ΚΜΕ, η παρούσα ΤΣΥ και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθµητικό όριο ή διάταξη που οδηγεί περισσότερο 
προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον 
χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» 

 
3.5.3.22 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 14.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 (πριν από την 

παρ. 14.3.1) 
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 «Αρµοί εργασίας σχηµατίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι 
αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσµού και 
διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος στην περιοχή τους 
µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι 
υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. 
Οι αρµοί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα 
δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να 
σχηµατίζονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού σε περιπτώσεις έργων µέσα στο 
νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών θα γίνεται όταν και όπου 
προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας» 

3.5.3.23 Στο τέλος της παρ. 14.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
 
 «Το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη 

κατάλληλη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να φανούν τα 
χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον 
αρµό. (λχ αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος)» 

 
3.5.3.24 Μετά το τέλος της παρ. 14.3.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 
«14.3.6  Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους 

αρµούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές» 
Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο 
στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση 
νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε εποξειδική ρητίνη (κόλλα), 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισής της. 
 
Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο 
 

14.3.7  Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα 
θεωρηµένα λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
14.3.8 Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα θεωρηµένα 

σχέδια. 
 

 Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50µ της στρώσης, η άνω επιφάνεια του 
οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει 
κάθιση όχι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης 
χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών) 

 
 Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται 

κατακόρυφα σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε 
κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην 
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επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων 
αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος 
που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να 
διαµορφώνεται (tamp) ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος 
να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και την υψοµετρική της 
θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος θα παρουσιάζει πολυάριθµες 
ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5χλστ και όχι µεγαλύτερο από 30 χλστ. 

 
 Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί 

νέο σκυρόδεµα στο προετοιµασµένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό χωρίς να ρίχνεται το 
υλικό από ύψος µεγαλύτερο των 0,50µ. 

 
 Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές 

µεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα. 
 
14.3.9  Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που 

προβλέπουν τα θεωρηµένα σχέδια και να περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά 
σύµφωνα µε τα σχέδια . 

 
14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια 

στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical 
bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες 
σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 

 
14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορισµένων 

κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση 
τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να  
αποµακρυνθεί (µε συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ) 

 
14.3.12 Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία 

σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται 
κατάλληλα διαµορφωµένοι τύποι (block out forms) ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους 
νέου σκυροδέµατος 0,15µ. 

 
14.3.13 Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών 

αρµών: 
 

14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια 
Εφαρµογής της µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
φροντίσει για τους πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του 
πρόγραµµα µε δικά του έξοδα. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων 
κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η 
διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. 
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Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί 
αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, 
σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός αν καθοριστεί ή 

εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από 
σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµά που θα δείχνει προτάσεις 
για την σκυροδέτηση όλων των τµηµάτων του έργου, και θα συµπεριλαµβάνει τον χρόνο 
σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών. 

14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα 
σκυροδετείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. 
Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να 
στηρίζεται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του 
καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς 
επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού 
κατάλληλων αποστατών.  Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην 
εκτεθειµένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το 
επόµενο τµήµα σκυροδέτησης. 

 
14.3.14.4 Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα 

µορφώνονται στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται στα 
Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την 
Επίβλεψη».  

 
3.5.3.25 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη 

πρόταση: 
 
 «Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλοδέσµων τους ισχύει το άρθρο Γ-10 

της παρούσας» 
 

3.5.4 Προκατασκευασµένα στοιχεία (Π.Σ.) 
 
3.5.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της 

κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους. Θα πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία ένα 
αντίγραφο όλων των αποτελεσµάτων των δοκιµίων ηλικίας 3,7 και 28 ηµερών, αµέσως µόλις είναι 
διαθέσιµα. 

 
 

3.5.4.2 Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται Π.Σ. στο Εργοτάξιο που έχουν 
σχέση µε τις δοκιµές µέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι δοκιµές. 

 
3.5.4.3 Όλα τα Π.Σ. θα σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του µέλους όπως 

περιγράφεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της Μελέτης, η γραµµή παραγωγής στην οποία 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία που χυτεύθηκε το σκυρόδεµα και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, 
ο σωστός τους προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις θα είναι γραµµένες σε τέτοια θέση ώστε 
να µην φαίνονται όταν το µέλος είναι στην µόνιµη θέση του. 

 
3.5.4.4 Κάθε Π.Σ. θα πρέπει να σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα δονείται και 

οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχυ ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια «κλείνει» κανονικά. Οι όψεις των Π.Σ. που θα συνδεθούν στην 
συνέχεια µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που θα είναι σε επαφή µε επί τόπου 
σκυρόδεµα θα υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και 
χωρίς τούτο να αντίκειται στους συµβατικούς όρους. 

 
3.5.4.5 Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και 

τοποθέτηση των Π.Σ. θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι µονάδες θα ανυψώνονται 
σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης µέσα στα όρια που φαίνονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια 
Εφαρµογής της Μελέτης ή σε θέσεις που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα µεταφέρονται και 
τοποθετούνται στη θέση τους µε προσοχή χωρίς προσκρούσεις. 

 
3.5.4.6 Τα Π.Σ. δεν θα ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα την 

απαιτούµενη αντοχή, που θα είναι γενικά µία οριακή αντοχή σε θλίψη και που δεν θα είναι 
µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση. 
Εάν κριθεί αναγκαίο θα παρασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια σκυροδέµατος και θα υποβάλλονται 
σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων. 

 
3.5.4.7 Τα αποθηκευµένα Π.Σ. θα στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 

τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις σχεδιασµού. Η 
αποθήκευση θα γίνει ώστε τα Π.Σ. να µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση 
εγκλωνισµένου νερού και βλαβερών σωµάτων στα Π.Σ. θα πρέπει να αποφεύγεται. Θα πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος. 

 
3.5.4.8 Τα Π.Σ. δεν θα αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να περάσουν 21 ηµέρες 

από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη αντοχή ίση 
µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα Π.Σ. δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο 
µέχρι τα αποτελέσµατα των δοκιµίων των 28 ηµερών να κριθούν ότι είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και να έχει γίνει επιθεώρηση των Π.Σ. από την Επίβλεψη και 
επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο. 

 
3.5.4.9 Τα Π.Σ. δεν θα πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του 

επί τόπου σκυροδέµατος. 
 
3.5.5 Επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος 
 
3.5.5.1 Γενικά 
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α. Τα προβλεπόµενα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος αφορούν τελειώµατα επιφανειών 
σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων 

 
β. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / επιφανειακών τελειωµάτων 

σκυροδέµατος προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του 
Αναδόχου. 

 
γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που 

προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων: 
 

 -     Τελειώµατα τύπου Α 
 -     Τελειώµατα τύπου Β 
 -     Τελειώµατα τύπου Γ 
 -     Τελειώµατα τύπου ∆ 
 -     Τελειώµατα τύπου Ε 
 
Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα 
χαρακτηριστικά του ξυλότυπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να 
επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους 3.5.5.2 µέχρι 
3.5.5.6 του παρόντος άρθρου. 
 
Για την περίπτωση που προβλέπεται να παραµείνει το σκυρόδεµα ανεπίχριστο ανακύπτουν 
διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της 
επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω. 
Μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τύποι επιφανειακών τελειωµάτων για ανεπίχριστα 
σκυροδέµατα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση. 

 
δ. Η εκλογή του επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους είναι σε 

µεγάλο βαθµό υποκειµενική, αλλά κατά την επιλογή παίρνεται υπόψη: 
 

- Το κόστος τελειώµατος 
- Η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης 
- Η αλλαγή της εµφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η χρήση 
- Η ευκολία συντήρησης   

  
 Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής. 
 
ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωµα πρέπει να µη έχει ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή 

φυσικές ασυνέχειες. Αυτός ο βαθµός τελειότητας δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Ελαττώµατα 
στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση έχουν αποφασιστική σηµασία στην 
επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να 
παράγεται έτσι ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. 
Τούτο απαιτεί προσοχή που πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του 
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σκυροδέµατος, πρόσθετα µε εκείνες που έχουν σχέση µε την παραγωγή σκυροδέµατος 
καλής αντοχής και ανθεκτικότητας. 

 
στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του 

χρώµατος του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλότυπου, ανάλογα προς την ποιότητα του 
τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν πρέπει να λεκιάζει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά 
µαζί του. Πριν από την διάστρωση πρέπει να επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση, 
από ένα κατάλληλο υλικό, για να αποκολλάται από το σκυρόδεµα. Οι αρµοί των καλουπιών 
πρέπει να κλείνουν υδατοστεγανά. 

 
ζ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να ελαττώνεται η 

κίνηση του νερού ως προς τα  στερεά συστατικά, Τα χρώµατα των συστατικών, η 
διαβάθµιση των αδρανών και οι αναλογίες µίξης µπορεί αν εξαρτώνται άµεσα από την 
απαιτούµενη εµφάνιση. 

 
η. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 

ελαττώνεται  η απόµιξη και εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα 
πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να συµπυκνώνεται συνεχώς καθώς διαστρώνεται, µε 
εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται 
αέρας από το σκυρόδεµα που θα συµπυκνωθεί από πάνω. 

 
θ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται κατά σταθερό και όµοιο τρόπο και πρέπει να 

προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (πχ. από κρούση) ή από λέκιασµα (πχ από 
προεξέχουσες ράβδους) 

 
ι. Υψηλής προστασίας επιφάνειες µπορούν να επιτευχθούν µόνο από ευσυνείδητους 

πεπειραµένους τεχνίτες µε επαρκή επιτήρηση και επίβλεψη. Θα πρέπει κατά συνέπεια ο 
Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν, όπου προδιαγράφονται σχετικά, οι απαιτούµενες 
υψηλής ποιότητας επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος. 

 
 

ια. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να 
επιχωθούν θα ακολουθούνται οι κατασκευαστικές µορφές των εγκεκριµένων σχεδίων. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η παράλειψη χρησιµοποίησης ξυλότυπου και η 
σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή µε το έδαφος, αν το προβλέπει η µελέτη, ή αν 
το εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου. 

 
3.5.5.2 Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους 

 
α. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος 

 
Ι Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που θα απαιτηθεί για σκυρόδεµα σε επαφή µε 

ξυλότυπους εξαρτάται από το  είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα 
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πατώµατος, τοιχείο, κλιµακοστάσιο) την θέση του στην κατασκευή και το εάν 
προβλέπεται να δεχθεί πρόσθετο τελείωµα, όπως  κονίαµα, πλακάκια, χρωµατισµό κλπ. 

 
ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος θα προδιαγράφεται µε 

σαφήνεια  
 
ΙΙΙ Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην τιµή µονάδας 

κατασκευής σκυροδεµάτων της παρούσας προδιαγραφής, θα περιλαµβάνεται ανηγµένα 
η δαπάνη που απαιτείται για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος 
σε επαφή µε ξυλότυπους τύπου Α. 

 
β. Έλεγχος χρώµατος 
 
 Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος  κάθε 

χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να λαµβάνεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, 
τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να έχει εξασφαλίσει 
την δυνατότητα να προµηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις ποσότητες που απαιτούνται για 
την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα 
από ρυπάνσεις που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η 
κοκκοµέτρηση ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα 
«πανώ» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ 
µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της 
συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα. 

 
γ. ∆ιευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων 
 
 Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για τον 

σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται 
το ίδιο διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του διευκολυντικού της 
αποκόλλησης υλικού πρέπει να είναι οµοιόµορφη και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του 
µε οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης. Αν η επιφάνεια του σκυροδέµατος προορίζεται να 
δεχθεί και πρόσθετο τελείωµα (µε κονίαµα, χρωµατισµό κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται το 
συµβατό του διευκολυντικού αποξήλωσης µε το είδος της επίστρωσης. 

 
δ. Συντήρηση σκυροδέµατος 
 
 Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την 

συντήρηση. Όπου η εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, η µέθοδος συντήρησης 
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων πρέπει να προσέχονται 
ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το 
ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια συντήρηση. 

 
ε. Προστασία των τελειωµάτων 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 Επιφανειακά τελειώµατα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυµατισµό µετά την 
αφαίρεση του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που είναι 
εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την 
Υπηρεσία τέτοιοι κίνδυνοι τραυµατισµού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα µέτρα, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον 
Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας. 

 
 

3.5.5.3 Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους  
 

α. Τελείωµα τύπου Α 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από σανίδες 

πριστής ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των 
νερών της πριστής ξυλείας και των αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες 
(κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να 
είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες 

 
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών οι οποίες δεν είναι 

ορατές και συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύµητη. Η επιφάνεια τότε γενικά 
δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση 
ελαττωµατικού σκυροδέµατος, γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την 
καθορισµένη συντήρηση. 

 
β. Τελείωµα τύπου Β 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από 

πλανισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της 
ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από 
άλλο κατάλληλο υλικό, Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) 
προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η  επιφάνεια πρέπει να είναι 
απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες 

 
 Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλότυπου έχει καθοριστεί να 

παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το  σε εσοχή  
εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλότυπου που παραµένει στο 
σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους 
συνδέσµους του ξυλοτύπου  δεν έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της 
επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους 
συνδέσµους του ξυλοτύπου πρέπει να γεµίζονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.5.5.5 για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. 
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 Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α 
εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να 
περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να 
είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. 
Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα 
κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το 
επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 

 
γ. Τελειώµατα τύπου Γ 
 
 Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρησιµοποίηση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας 

χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/15Mpα (150 χγρ/εκ2) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε 
σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς 
και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται  η 
εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των 
ξυλοτύπων 

 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 
τελείωµα τύπου Β. 

 
 Για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ τουλάχιστον (ή και 

ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε) 
 
δ. Τελείωµα τύπου ∆ 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς 

συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/25Mpα (250 
χγρ/εκ2) διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλότυπους. Ακολουθεί βελτιωτική 
επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών από 
τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 

 
 Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του 

σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού 
αφαίρεσης των ξυλότυπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη κηλίδων 
ή χρωµατικών αλλοιώσεων 

 
 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 

τελείωµα τύπου Β 
 

ε. Τελείωµα τύπου Ε 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια  

και ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών 
ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές, Πρέπει να 
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καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέµατος. Μετά την 
κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί 
επιφάνεια λεία και οµαλή.  

  
 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 

τελείωµα τύπου Β 
 

3.5.5.4 Καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους για τα διάφορα 
τµήµατα του έργου. 
 
α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωµάτων για τα διάφορα τµήµατα 

του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και καθορίζεται στην µελέτη προσφοράς υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόµενους συµβατικούς όρους. 

 
β. Στις περιπτώσεις όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην 

κατασκευή των έργων από σκυρόδεµα περιλαµβάνεται και το επιφανειακό τελείωµα του 
σκυροδέµατος, σαν τελείωµα τύπου Α 

 
 Μεγάλες ατέλειες, όπως προαναφέρθηκε, µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της  

κατασκευής του σκυροδέµατος. Για τις µικρότερες ατέλειες όµως και για την εξασφάλιση της 
αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των ατελειών µε τον τρόπο που 
αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 3.5.5.5. Στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα 
περιλαµβάνονται ανηγµένα, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η κατασκευή επιφανειακού 
τελειώµατος τύπου Α 

 
γ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην περίπτωση τεχνικών έργων 

οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η γραµµή διαχωρισµού των επιφανειών µε 
τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε 
τελειώµατα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.50µ κάτω από τη γραµµή του 
εδάφους, όπως πρόκειται αυτή να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι 
γραµµές αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, 
που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) 

 
 

3.5.5.5 ∆ιόρθωση µικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α 
 
 Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του 

σκυροδέµατος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι σχηµατισµένες µετά την 
αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 3 
ώρες µε νερό και θα γεµίσουν µε προσοχή µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 

 
 Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 
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 Η τσιµεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 
χλστ. στις αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν και για το σκυρόδεµα που υποβάλλεται σε τελείωµα, 
καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να 
προσυσταλεί  µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από την χρησιµοποίηση του και να 
ξανααναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρησιµοποίηση του. 

 
 Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, θα γίνει συστηµατικό τρίψιµο 

µε λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς 
θα έχει τα ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν πρέπει να 
περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε τα γεµισµένα κενά να 
έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η 
επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και χρωµατισµό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθορισµένα. 

 
 Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν 

λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος 
και τοποθέτηση νέου σκυροδέµατος και σύνδεση αυτού  µε το υπάρχον σε σχήµα «κλείδος», 
«χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεµα για την επισκευή (µπαλώµατα) θα είναι ξηρότερο 
από το συνηθισµένο και θα κοπανίζεται πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική 
επεξεργασία να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. 

 
 Η συντήρηση του σκυροδέµατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, 

πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. ‘97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τις 
παραγράφους 3.5.3.12 και 3.5.3.13 του παρόντος. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι καθαροί 
από τσιµεντοκονίαµα. 

 
3.5.5.6 Ατέλειες επιφανειακών τελειωµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων 

 
α. Σε βάθος 40χλστ από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος απαγορεύεται να 

υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν 
κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

 
β. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το τελείωµα 

καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος µέχρι να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία, Η 
Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώσεις για 
να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία 
πρέπει να επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο 
και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

 
γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να 

προετοιµάζονται µε ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται 
οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και 
άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε να γεµίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε 
τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. 

 
δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να αποµακρυνθούν, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος  10% και να ξεπλυθεί η 
περιοχή επιµελώς µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού παύσει να 
αφρίζει. 

 
 

3.5.6 Ποιοτικός έλεγχος 
 
3.5.6.1 Γενικά  

 
α. Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας το έργο 

θα πρέπει να διευκολύνεται από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός θα ασκείται είτε από τα 
εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι θα 
εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. 
Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη της κατασκευής, προπαρασκευής, 
τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κλπ. 

 
β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη 

χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το έργο. 
 
γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων 

προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του κατασκευαζόµενου έργου. 
Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 

 
δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και 

για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 
 
ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως 

προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη 
κλπ κατασκευή του έργου. 

 
στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατά κάθε εργασία σκυροδέµατος, αν ο Ανάδοχος δεν 

συµµορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων 
προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε έργο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις 
συγκεκριµένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. 

 
ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τµήµατος, έργου 

από σκυρόδεµα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί από τους 
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προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµασίες όχι σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της µελέτης 
και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης 
ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή 
η κατεδάφιση θα γίνεται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια 
της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου . 

 
η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την 

εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία 
να τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 
θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία 

ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε τον 
σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία. 

 
ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα 

του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό 
διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε 
περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο 
εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό 
προσωπικό κλπ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί , κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατά 
αδιάβλητο τρόπο. 

 
ια. Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του 

σκυροδέµατος δηλαδή για την αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο, την 
ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές 

 και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
3.5.6.2 Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου 

 
α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, 

των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 
 

Ι. Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 
 

-    δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κλπ 

 
ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 

 
- αναγνώριση των υλικών 
- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 
- έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 
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- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 
- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κλπ 

 
β. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους 

(επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά στα επί µέρους κεφάλαια αυτής της προδιαγραφής. 
Συµπληρωµατικά θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που εντάσσονται στις ενέργειες 
του ποιοτικού ελέγχου. 

 
3.5.6.3 Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέµατος 
 

Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέµατος το εργοστάσιο παρασκευής θα 
πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέµατος που 
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 
- Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής 
- Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 
- Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 
- Το όνοµα του Αναδόχου ( ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 
- Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνοµα του τεχνικού έργου 
- Την ποσότητα σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα 
- Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 
- Την χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 
- Την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m 3 παραγωγής 
- Την κάθιση του σκυροδέµατος (ή άλλο στοιχείο µέτρησης της εργασιµότητας αν έχει 

προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης) 
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί  
- Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού/τσιµέντου 

(συντελεστής Ν/Τ) 
 
β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει να δίνονται 

και τα ακόλουθα στοιχεία 
 

- Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
- Η µέγιστη διάµετρος αδρανών 
- Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων 

 
γ. Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του έτοιµου 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο και τα εξής: 
 

- Ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
- Ώρα συµπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 
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3.5.6.4 Παραλαβή προκατασκευασµένων στοιχείων 
 

 Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία παρασκευάζονται από τον ίδιο τον 
Ανάδοχο ή από ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα υπάρχει δελτίο 
αποστολής. Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της παραγγελίας. Πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 

 
-   Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 
-  Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία 

 
 
 

3.5.6.5 Έλεγχος µεθόδου συντήρησης (µε δοκίµια) 
 

 Για όσες περιπτώσεις επιθυµεί η Υπηρεσία, όπως επίσης και όταν προδιαγράφεται ειδικά στα 
τεύχη δηµοπράτησης, θα µπορούν να παρθούν «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του Κ.Τ.Σ. ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 
µεθόδου συντήρησης. 

 
 Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα δοκίµια αυτά θα κατασκευάζονται και θα 

συντηρούνται  ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). 
 

3.5.6.6 Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 
 

α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως επίσης και για 
τις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση της 
Υπηρεσίας) θα παίρνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του 
Κ.Τ.Σ. ‘97 αυτής της προδιαγραφής) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος 
σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 

 
β. Ειδικά σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι: 

 
-     Η αφαίρεση των ξυλοτύπων 
-     Η επιβολή µερικής προέντασης 
-     Η επιβολή της ολικής προέντασης 
-     Η φόρτιση  

 
γ. Τέτοιες δοκιµές είναι επίσης χρήσιµες όταν, κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να 

υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
 
δ. Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την 

διάρκεια της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του 
σκυροδέµατος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, θα παίρνονται και 
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θα δοκιµάζονται τα ακόλουθα δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και 
ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής): 

 
 ∆οκίµια µε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97, εκτός αν ο αριθµός τους προδιαγράφεται 
διαφορετικός στην ΕΣΥ και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 
ε. Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση 

κατασκευής συνίσταται να παίρνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµιών του έργου» σε ίσο 
αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. 
΄97. 

 
 Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος του εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί 

η ζητούµενη αντοχή και αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα απαιτούµενα 
αποτελέσµατα θα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. 

 
στ. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό της αντοχής της παρτίδας σκυροδέµατος, για τη 

δεδοµένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, 
θα πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που 
αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί 
διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων, πχ λόγω διαφορετικής 
διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα. 

 
3.5.6.7 Έλεγχος αντοχής σκυροδέµατος για την ενωρίτερη πληρωµή του Αναδόχου 
 
 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από τις 28 

ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στους όρους δηµοπράτησης, θα παίρνονται και δοκίµια που 
θα ελέγχονται σε  στις 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DIN 1048) ίσα στον αριθµό και από 
τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. 

 
3.5.6.8 Ηµερολόγιο εργασιών 
 
 Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηµερολόγιο εργασιών (το ηµερολόγιο ανήκει στις χωρίς 

αµοιβή ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

 
- Μετρήσεις θερµοκρασίας αέρα 
- Ηµεροµηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων 
- Αποδοχή υλικών και συστατικών 
- Αποτελέσµατα δοκιµών και µετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων  
- Την σύνθεση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται (τύπο τσιµέντου και αδρανών) 
- Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισµών και των τενόντων 
- Την θερµοκρασία του σκυροδέµατος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε πολύ ψυχρό καιρό) 
- Τις σηµαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο 
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- Την περιγραφή συµβάντων. 
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3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
3.6.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες  
 
3.6.1.1 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C8/10 (περιβλήµατα οχετών) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή περιβληµάτων σωληνωτών οχετών ή αγωγών 

(προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες, αποχετεύσεις, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, πλαστικοί 
σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε είδους κλπ), όπως επίσης και 
έδρασης σωλήνων αποστράγγισης 

 
3.6.1.2 Άοπλο ή και  οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (εξοµαλυντικές στρώσεις , βάθρα, τοίχοι, 

πτερυγότοιχοι, ρείθρα, τάφροι, πλάκες πρόσβασης) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 

1. θεµελίων και ανωδοµής άοπλων τοίχων αντιστήριξης, βάθρων πλακοσκεπών οχετών και 
άοπλων πτερυγότοιχων .  

2. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα 
συνδεδεµένα πτερύγια του 

3. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, εδράσεως ρείθρων και κρασπέδων, στερεών 
εγκιβωτισµού,  επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα φρεατίων για την 
εξασφάλιση οµαλής ροής, διαµόρφωσης στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, 
κοιτοστρώσεων,  επένδυσης κοίτης ρεµάτων σκυροδέµατος µόρφωσης κλίσεων και 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

4. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται µε χρήση 
ειδικών µηχανηµάτων κατασκευής (πχ κυλιόµενου µεταλλότυπου ή αναλόγου). 

5. τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) που δεν ανήκουν στην κατηγορία των «λεπτότοιχων» 
διατοµών. 

 
3.6.1.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, βάσεις πυλώνων ηλεκτροφωτισµού, 

πρόχυτα κράσπεδα κλπ) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή : 

 
1. λεπτότοιχων οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) οποιουδήποτε ύψους. 

Υπενθυµίζεται ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι που αρχίζουν µε πάχος π στη  στέψη 
το ανώτατο 0,50µ µε οµαλή µεταβολή και µε πάχος στη βάση µικρότερο από D=0.07 Χ 
Η+π όπου Η το ύψος του τοίχου σε µέτρα 

 
2. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισµού ύψους ίσου ή µεγαλυτέρου  από 20µ 

 
3. πρόχυτων  κρασπέδων οδοποιίας 
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3.6.1.4 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωµα µεσόβαθρα, κιβωτοειδείς 

οχετοί κλπ οποιουδήποτε ύψους) 
 

Χρησιµοποιείται  για την κατασκευή: 
 

1. κιβωτοειδών οχετών µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα όπου περιλαµβάνεται το 
σκυρόδεµα ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής (πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα 
και πλάκα θεµελίωσης) 

 
 
 
 
3.6.1.5 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (θολωτοί οχετοί) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 

 
2. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραµµία  ή και σε καµπύλες   

 
3. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καµπυλόµορφοι φορείς (περιλαµβάνεται και η 

πλάκα έδρασης που θα κατασκευάζεται οπλισµένη και θα συµµετέχει στην στατική 
λειτουργία του οχετού) µε πάχη τοιχωµάτων το πολύ ίσα προς L/5 για την κοιτόστρωση  
και L/7 για τα βάθρα και το τόξο (µε ελάχιστο δοµικό πάχος 0,35µ) όπου L θα είναι το 
ελεύθερο  άνοιγµα των οχετών στη στάθµη της επίχωσης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
που το οποιοδήποτε στοιχείο του θολωτού οχετού υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε 
το στοιχείο αυτό θα περιλαµβάνεται στις εργασίες της ως άνω 3.6.5 παραγράφου. 

 
4. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατοµής. 

 
3.6.1.6 Άοπλο ή και οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (µικροκατασκευές, φρεάτια, ορθογωνικές 

τάφροι κλπ)  
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 

 
1. των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών ( 

αποχέτευσης, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) ορθογωνικών τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών 
 

2. επενδύσεων πρανών που γίνονται στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες 
κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση είτε µε δοκιµή προκατασκευασµένων 
στοιχείων από σκυρόδεµα. 

 
3.6.1.7 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (καλύµµατα φρεατίων) 
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 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή καλυµµάτων φρεατίων  κάθε είδους αγωγών (αποχέτευση, 
Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η. κ.λ.π.) 

 
3.6.1.8 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (στήριξη στηθαίων , τοίχοι αντιστήριξης) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 

1. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσµων και δοκών έδρασης γεφυρών και «πλακών 
τριβής» για την στήριξη στηθαίων  ασφαλείας οδών 

2. τοίχων αντιστήριξης 
 
 
3.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν: 

 
1. Την προµήθεια των κάθε φύσης απαιτούµενων υλικών και τα µεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, 
τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, 
τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, 
κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος ώστε το σκυρόδεµα 
να παραµένει σε εργάσιµη κατάσταση όπως και οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα µάζης 
σκυροδέµατος) 

 
2. Την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, 

προστατευτικά κιγκλιδώµατα, µεταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευασµένων 
στοιχείων στο έργο) 

 
3. Την ανάµιξη του σκυροδέµατος, την µεταφορά στο εργοτάξιο, την διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρησή του. 
 

4. Την σύνταξη µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων 
πριν από την έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων. 

 
 

5. Τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν άρθρο. 
 

6. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 3.5.5.3.α 
για επιφάνειες σε επαφή µε ξυλότυπο. 

 
7. Την επιδιόρθωση των τυχών ατελειών σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 

3.5.5.5 
 

8. Την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν 
υπάρχουσας προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις 
υπόλοιπες εργασίες) 
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9. Τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του 

έργου ή την κατασκευή τους απ΄ ευθείας στην τελική τους θέση 
 

10. Την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για την 
έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών 

 
11. Την εργασία και τα υλικά των κυλινδρικών ή άλλου σχήµατος ένθετων για την κατασκευή 

ειδικών διατοµών  διαµέτρου ή διατοµής  σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό 
που να µην επηρεάζει δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε 
κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να µην υφίσταται καµία παραµόρφωση 
από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές επιβαρύνσεις κλπ µέχρι πλήρους 
πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε διαφράγµατα, 
µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια 
που θα θεωρηθεί ότι παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα ή 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
12. Την εργασία και υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και 

τοίχων αντιστήριξης όπως θα  καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 
 

13. Την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα 
χρησιµοποιηθεί για την µόρφωση αρµών. 

 
 
 

3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
3.7.1 Επιµέτρηση 

 
α.  Η επιµέτρηση των σκυροδεµάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδεµάτων και για 

κάθε κατηγορία αυτών σε µ3 πραγµατικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις 
διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδια, τους 
όρους δηµοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα κάθε 
είδους σκυροδέµατα κλπ, αφαιρουµένων των οποιονδήποτε κενών. 

 
 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η 

στάθµη αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την 
κατασκευή των σκυροδεµάτων. 

 
β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιµοποίηση 

ξυλοτύπων, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον 
όγκος του σκυροδέµατος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλότυπων. 
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γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, που 
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη. 

 
δ. ∆εν θα αφαιρείται  ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλευµένων γωνιών ούτε ο όγκος των 

µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο 
όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα του βάθρου ή των τοίχων 
αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 

 
 

3.7.2 Πληρωµή 
 

α. Η πληρωµή θα προσδιορισθεί µε βάση τα µ3 που θα προκύψουν από την επιµέτρηση, όπως 
ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη τιµή για κάθε είδους εργασίες σκυροδεµάτων 

 
β. Στην τιµή µονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεµάτων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες 

των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην 
παράγραφο 3.6.2 αυτού. 

 
γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης: 

 
Ι. Η ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής 

σκυροδέµατος, συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κλπ, 
συστηµάτων θέρµανσης ή και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο 
καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών 
προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό). 

 
ΙΙ. Οι ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος 

κλπ από αιτίες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες 
δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της 
µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται  στα σχέδια 

 
ΙΙΙ Οι δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και 

ξυλοτύπων. 
 
IV  Οι δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών , οργάνων, ελέγχων και 

δοκιµών κάθε είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα απαιτηθεί γα την πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω 
και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 

 
δ. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια 

συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους 
δηµοπράτησης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, 
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δοκιµαστικές φορτίσεις κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα 
κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή  σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ 
παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα µπορεί να ζητήσει και τις 
επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από 
την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. 
΄97). 

 
ε. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων 

σε θλίψη δοκιµίων  ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια 
συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια 
συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα 
πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε 
θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές. 

 
 Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν 

σε εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 
 
 Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για 

έργα σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον παρθούν και δοκίµια ελέγχου της 
ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία. Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται 
κανονικά όπως και τα δοκίµια των 28 ηµερών, θα κατασκευάζονται σε ίσο αριθµό και από το 
ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια ποιοτικού ελέγχου των 28 ηµερών και θα δοκιµάζονται σε 
θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα 
πρέπει να έχει αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του 
σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. 

 
 Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης σύνθεσης θα 

συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον  ηµέρες για να 
καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να 
πραγµατοποιούνται ενωρίτερες πληρωµές. 

 
 Εν πάση περιπτώσει όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραµένει 
πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά 
συντηρούµενων. 

 
στ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη 

διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε 
ξυλότυπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β,Γ,∆,Ε και άλλων ειδικών τύπων - όπου απαιτηθούν 
τέτοια) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές  του τιµολογίου. 

 
 
Γ - 4  ΤΣΙΜΕΝΤΑ 
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4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση επί τόπου του Έργου και χρησιµοποίηση του τσιµέντου 
κάθε τύπου εκτός του τύπου IV στις πάσης φύσης κατασκευές. 

 
4.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
4.2.1 Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων (Π∆ 244/80) και Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197.1/6oς 2000 & ΕΛΟΤ 

ΕΝ 197.2 , 7ος /2000. 
 
4.2.2 ΚΤΣ ‘97 
 
4.2.3 Άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ 
 
4.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Ως τσιµέντο περιγράφεται  το υλικό, το οποίο παρουσιάζει συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που 

το καθιστούν κατάλληλο για την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε 
την χρήση νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 

 
4.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς αποθήκευσης επί τόπου του έργου και χρησιµοποίησης του 

τσιµέντου στις πάσης φύσεως κατασκευές  (εκτός αν άλλως ορίζεται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη) 
δεν πληρώνεται ξεχωριστά στον Ανάδοχο αλλά συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των 
διαφόρων εργασιών στις οποίες γίνεται χρήση του  

 
4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
4.5.1 Τύποι τσιµέντου 
 

α. Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο Π∆ 
244/80 και Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197.1/6oς 2000 & ΕΛΟΤ ΕΝ 197.2 , 7ος /2000. 
και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου, την αφορούσα στις µελέτες 
σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 

 
β. Σε περίπτωση συνάντησης δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να 

έχει σαν συνέπεια την προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, είναι πιθανό να 
καταστεί αναγκαία η χρησιµοποίηση τσιµέντου τύπου IV. Για µια τέτοια χρησιµοποίηση 
τσιµέντου κατηγορίας IV  απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και 
έγκριση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή θα πληρωθεί στον Ανάδοχο η επί πλέον 
δαπάνη του για την προµήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV.  
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γ. Τονίζεται ότι η περίπτωση χρήσης τσιµέντου IV δεν συνιστά λόγο παράτασης της 

προθεσµίας περάτωσης του έργου. 
 
4.5.2 Τρόπος παράδοσης και µεταφοράς τσιµέντου 

 
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην, Το τσιµέντο σε 
σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασµένους χάρτινους σάκους, 
σφραγισµένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το 
περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kgr. Το τσιµέντο µπορεί να 
παραδοθεί χύµα, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και αν προβλέπονται 
από τα συµβατικά τεύχη, συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που θα 
εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που θα επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση µόλις τα 
φορτία καταφθάνουν στο σιλό αποθήκευσης του Αναδόχου µέχρι την στιγµή της ενσωµάτωσής 
τους στα σκυροδέµατα. 
 
Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής: 
- Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 
- Τύπο του αποστελλόµενου τσιµέντου 
- Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου 
- Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλόµενου τσιµέντου. 

 
 Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα  που διαθέτουν καθαρούς και 

υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη 
προστασία του τσιµέντου από την υγρασία. 

 
 Η µεταφορά τσιµέντου σε σάκους, αν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ ίσου 

ικανοποιητικά την προστασία από την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση 
του, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά θα αποµακρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του 
Αναδόχου. 

 
 Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας 

 
4.5.3 Αποθήκευση 
 
 Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα αποθηκεύεται σε κατασκευές 

στεγανές, που εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και επαρκώς 
αεριζόµενες. Τσιµέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το πάτωµα των 
αποθηκών θα έχει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά πενήντα (50) εκατοστά πάνω από το έδαφος 
και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους στο έδαφος δεν θα 
επιτραπεί σε καµία περίπτωση. Αν απαιτηθεί, το τσιµέντο θα καλυφθεί, όπως πρέπει, µε 
µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση που θα επιλεγεί για τέτοια αποθήκευση θα είναι 
υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Το χύδην τσιµέντο  θα φυλάσσεται 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε κανονικά χρονικά διαστήµατα, 
όχι πλέον των τεσσάρων µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

 
 Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε 

διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας 
και θα είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και αναγνώριση. Οι 
χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν 
επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση των Έργων 
χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.   Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε 
σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τσιµέντο σε σάκους, κατά χρονολογική 
σειρά παράδοσης τους στο Εργοτάξιο. Κάθε φορτίο του τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύεται, 
ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε 
στοίβες ύψους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) σάκων και µόνο για µικρές περιόδους 
αποθήκευσης και πάντα όχι µεγαλύτερες των τριάντα (30) ηµερών και σε στοίβες ύψους όχι πάνω 
από επτά(7) σάκους για µεγαλύτερες περιόδους. 

 
 Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των σαράντα (40) ηµερών ή 

τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί 
δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το 
τσιµέντο δεν θα πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν 
χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

 
 Εάν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο 

κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και 
διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως δεν θα γίνεται δεκτό και η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
 Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα 

χρησιµοποιείται στην κατασκευή. 
 
4.5.4 Απαιτήσεις δοκιµών 
 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πριν τη χρησιµοποίηση του τσιµέντου στο σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, 

Επικυρωµένες Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, 
σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των 
φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό µε το οποίο να δίνεται 
εγγύηση ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό θα 
αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το χαρακτηριστικό του 
σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 

 
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου που προτίθεται να 

χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο 
µέχρις ότου η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν οι δοκιµές 
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δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό αυτό θα αντικατασταθεί µε 
έξοδα του Αναδόχου. 

 
4.5.5 Θερµοκρασία του τσιµέντου 
 
 Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα 

υπερβαίνει τους εξήντα (60°C) C εκτός και αν  εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία. 
 

4.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
4.6.1 Τσιµέντα κάθε τύπου εκτός του τύπου IV  
 
 Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση, δοκιµές και 

χρησιµοποίηση του τσιµέντου κάθε τύπου, εκτός του τύπου IV, στις πάσης φύσεως κατασκευές 
(σκυροδέµατα, τσιµεντοκονίες κλπ) στις οποίες γίνεται χρήση του. 

 
4.6.2 Τσιµέντα τύπου IV 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει τις παραπάνω δραστηριότητες µε µόνη διαφορά ότι το χρησιµοποιούµενο 

τσιµέντο είναι τύπου IV  
 
4.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
4.7.1 Η δαπάνη προµηθείας, µεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης, δοκιµών και χρησιµοποίησης του 

τσιµέντου κάθε τύπου, εκτός του τύπου IV, στις πάσης φύσεως κατασκευές δεν πληρώνεται 
ξεχωριστά στον Ανάδοχο αλλά συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των διαφόρων εργασιών 
στις οποίες γίνεται χρήση του. 

 
4.7.2 Σε περίπτωση που στα λοιπά συµβατικά τεύχη υπάρχει πρόβλεψη χρησιµοποίησης τσιµέντου επί 

πληρωµή, τότε θα επιµετράται σε τόνους πραγµατικά χρησιµοποιηθέντος τσιµέντου. 
 
4.7.3 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης τσιµέντου τύπου IV, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4.5.1.β τότε το τσιµέντο αυτό θα πληρώνεται ξεχωριστά µε την αντίστοιχη τιµή 
µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που θα υπολογισθεί µε βάση την 
επί πλέον δαπάνη προµήθειας κλπ τσιµέντου τύπου IV.  

     

 
 
Γ - 5  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
 
 
5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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5.1.1 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων 
 
5.1.2 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων για επιφανειακό τελείωµα σκυροδέµατος υψηλής 

ποιότητας τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε (βλ. παραγρ. 3.5.5. του άρθρου Γ3). 
 
5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή ο κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και 
τα καθοριζόµένα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ. κυρίως σε ότι αφορά τα επιφανειακά 
τελειώµατα σκυροδεµάτων σε επαφή µε ξυλοτύπους.  

 
5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Ξυλότυπος ή ικρίωµα νοείται  ο σκελετός της κατασκευής ο οποίος: 
 

α.  ∆ίνει στο σκυρόδεµα την µορφή του  
β.  Παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και εµφάνιση των επιφανειών. 
γ.  Στηρίζει τον φορέα µέχρις ότου µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 

 
 
 
5.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Χωρίς να περιορίζονται αναγκαστικά σ’ αυτές, οι εργασίες περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των 
υλικών, τους στατικούς υπολογισµούς και τα σχέδια λεπτοµερειών, όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, 
τις υποδοχές ξυλοτύπων και αγκύρωσης, τις συµπληρώσεις µε τσιµεντοκονίαµα, εξαρτήµατα για 
την στερέωση διαφόρων ενσωµατώσεων, καθώς και την επιθεώρηση των ξυλοτύπων. 
 
Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, ή άλλο υλικό της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. Επίσης, της έγκρισης της Υπηρεσίας, θα είναι το σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα 
και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. Η παραπάνω έγκριση δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη που έχει (ποινική και αστική) για την 
έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους δηµοπράτησης κατασκευή των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων. 
 
Οπουδήποτε αναφέρεται, ότι η δαπάνη µίας εργασίας περιλαµβάνει την δαπάνη των ικριωµάτων 
και ξυλοτύπων, ή οπουδήποτε προβλέπεται ειδική τιµή για τα ικριώµατα και ξυλοτύπους, τότε η 
τιµή της προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται 
για την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παρούσα προδιαγραφή, ώστε να αντέξουν στις οποιεσδήποτε δράσεις κατά την κατασκευή και να 
είναι σύµφωνα µε τα σχέδια (ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε φθορά υλικού  που θα ήθελε 
χρειασθεί). 
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Για τα σοβαρότερα τµήµατα του έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εάν δεν 
περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 
 
Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις δράσεις που 
µπορούν να επιβληθούν κατά την κατασκευή. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από 
την κυκλοφορία του προσωπικού, από την στερέωση των οπλισµών, από την διάστρωση και 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού 
σκυροδέµατος), από το βάρος των κατασκευών που τυχόν θα εδρασθούν πάνω σ’ αυτά, από τη 
µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές, τις 
καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία. Τα περισσότερα 
προβλήµατα των τελικών αποτελεσµάτων οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των 
ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση  η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων θα είναι σύµφωνη µε 
τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού.    

 
Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων πρέπει να αιτιολογούνται  µε βάση τις µεθόδους 
υπολογισµού που διέπουν τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ως 
διέπουσα την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων η παράγραφος 3.3 του DIN 1045/1972 και το 
DIN 4420. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι συναφείς κανονισµοί της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

 
Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει να συµβιβάζονται µε τις ανοχές 
κατασκευής και να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν 
απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται. 

 
Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων µπορεί να γίνει στην περίπτωση απλών 
κατασκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε 
όµως από προσωπικό κατάλληλα εξειδικευµένο. 

 
Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως στην πραγµατοποίηση: 

 
• σωστής στήριξης σε κατάλληλο έδαφος 
• συνδέσεων που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 
• κατάλληλης διάταξης αντιανεµίων συνδέσµων 

 
Επισηµαίνεται πάντως ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του 
έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει πάντοτε ο µόνος 
υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του 
παραπάνω δικαιώµατος της να ζητήσει µελέτη ξυλοτύπου και ικριωµάτων. 
 
Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο 
σκυροδέτησης και την ταχύτητα σκυροδέτησης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και 
υποστυλώµατα υψηλότερα των 3,0µ η ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την 
αντοχή του ξυλότυπου και αντιστρόφως) µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση 
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χρησιµοποίησης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις-(ελαστική 
στήριξη ξυλοτύπων) µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις 
και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία 
του σκυροδέµατος. 
 
Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι έτσι µελετηµένος, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια υλικού κατά την 
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών µπορεί να εξασφαλισθεί µε την σωστή απευθείας επαφή 
των άκρων των στοιχείων του σανιδώµατος, τα οποία µπορούν να έχουν ειδικά διαµορφωθεί. Σε 
ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται αρµοκάλυπτρα. 
 
Σε περιπτώσεις µονίµου ξυλοτύπου που ενσωµατώνεται στην κατασκευή πρέπει να ελέγχεται η 
αντοχή του σε διάρκεια, εάν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο. Αν είναι στοιχείο µη λειτουργικό πρέπει 
να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές.  
 
Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το 
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν 
πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση λεκέδων (π.χ. ίχνη σκουριάς 
η διείσδυση νερού). 
 
Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος έτσι ώστε να επιτρέπει την σωστή αφαίρεσή του 
χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. 
 
Η µελέτη των ξυλοτύπων θα συντάσσεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην περίπτωση 
που δεν περιλαµβάνεται τέτοια µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τότε την µελέτη αυτή θα 
συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου.  
 
Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί ασφάλειας 
των εργαζοµένων στις κατασκευές. 

 
Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, ο Ανάδοχος 
θα εκτελέσει την υποστήριξη αυτή µε χρήση πασσάλων ή άλλης µεθόδου ικανής να παραλάβει τα 
προβλεπόµενα φορτία. 
 
Στη µελέτη των ικριωµάτων θα υποβληθούν σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς 
υπολογισµούς υπογραµµένες από  µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 
 
* Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα µπορεί να εισάγουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 
για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 

 
• εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
• σκυροδέτηση µε ενέσεις 
• σκυροδέτηση µέσα σε νερό 
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Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) 
προκαλούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό  πρέπει να ληφθεί 
υπόψη. 
 
(* Στο παρόν έργο δεν υπάρχουν τέτοιες  µέθοδοι και περιπτώσεις ) 
 
 

 
5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
5.5.1     Υλικά 

 
α.   Ικριώµατα 

 
     Τα υλικά των ικριωµάτων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας 

ικριωµάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία λαρτζίνη (λατάκια), ξυλεία πριστή, 
µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κ.λ.π). 
Tα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την 
παραλαβή των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έχουν 
ελαχίστη πλευρά διατοµής 7.0 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρησιµοποίηση 
υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ’ επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. 

 
β.  Ξυλότυποι 

(Ι)  Γενικά 
 

Οι τύποι θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται 
από τη διάστρωση και δόνηση του σκυροδέµατος και θα συγκρατούνται στερεά στη 
σωστή τους θέση. Οι τύποι θα είναι επαρκώς στεγανοί για να εµποδίζουν τη διαρροή 
κονιάµατος από το σκυρόδεµα. 
Η ξυλεία των τύπων θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΑΑSHO M168 ή µε άλλο αν ισχύει 
πρότυπο της Γερµανίας. 

 
 

(ΙΙ) Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος 
 

Οι τύποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα υψηλής 
ποιότητας (ΤΥΠΟΥ Β,Γ,∆ ή Ε) της παρούσας Τ.Σ.Υ. και θα είναι κατασκευασµένοι έτσι 
ώστε να δηµιουργούν οµοιόµορφη και σταθερή εµφάνιση και µορφή στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. ∆εν θα επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους τύπους αυτών των 
επιφανειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των τύπων θα τοποθετείται έτσι ώστε όλα τα 
οριζόντια ίχνη του τύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. 
Για την συµπλήρωση του κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού θα χρησιµοποιείται το 
ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή της επιφανείας του σκυροδέµατος και 
χρωµατική απόχρωση. 
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Το χρησιµοποιούµενο κόντρα- πλακέ θα είναι: τύπου BETOFORM µε πλαστική 
επίστρωση στη µια τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, 
χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι λαµαρίνες θα αποτελούνται από 
χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1.6 χλστ. 
 
Η χρησιµοποιουµένη ξυλεία θα είναι κατάλληλες πριστές σανίδες πλανισµένες στην 
πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος των σανίδων κατά µήκος των διαµήκων 
αρµών µε ακµές σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές των σανίδων. 

 
(ΙΙΙ).  Ξυλότυποι µη εµφανούς σκυροδέµατος 
 
      Αναφέρεται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α (βλέπε άρθρο 

Γ-3  της παρούσας Τ.Σ.Υ). 
 
Θα χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή 
άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή 
παραµορφώσεις (βλέπε και  άρθρο  Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ.).  

 
γ.   Χάλυβας  
 

Θα είναι σύµφωνος προς το ASTM A36 ή ανώτερος 
 
δ.  Ήλοι, σφήνες, γάντζοι 
 

Θα είναι σύµφωνα µε το καναδικό πρότυπο C.S.A.B 111, ή θα είναι σύµφωνα µε άλλο εν 
ισχύει πρότυπο της Γερµανίας ή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. 

 
ε.    Κοχλίες και περικόχλια 
 
  Θα είναι σύµφωνα µε την ASTM A307 (Grade A) µε εξαγωνικές  κεφαλές και περικόχλια, ή 

σύµφωνα µε το πρότυπο AASHO M 164 (ASTM A 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. 
 

στ.  Εγκαταλειπόµενοι ξυλότυποι 
 

Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αφαιρουµένων τύπων, θα επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται τύποι εγκαταλειπόµενοι (που δεν επανακτώνται). Αυτοί θα είναι από υλικά 
ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές 
αποκλίσεις κατά την έγχυση και τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος, να µην έχουν δε επιβλαβή 
επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ΄ όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και 
για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων θα αποτελούνται 
από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες υάλου ή και 
άλλα κατάλληλα είδη που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.5.2  Τοιχώµατα των ξυλοτύπων 
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  Θα κατασκευασθούν από καλά συναρµολογηµένα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, αρκετά άκαµπτα, 

ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα 
εµφανή σκυροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των 
αρµών. 

 
Οι ενώσεις µεταξύ των φύλλων θα έχουν τέλεια προσαρµογή, ώστε να αποφεύγεται 
διαφοροποίηση στις παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 

 
        Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα 

υπερβαίνουν τα 3 χλστ ή το1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων 
υποστηριγµάτων. 

 
5.5.3   Εξαρτήµατα 
 
5.5.3.1  Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 

           
Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 χλστ. από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Το αφαιρούµενο µέρος του συνδέσµου θα αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε 
από άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια. 
 
Το αφαιρούµενο  τµήµα του συνδέσµου θα αφήνει καθαρή καλοσχηµατισµένη οπή µέσα στο 
σκυρόδεµα, χωρίς σπασµένες αιχµές. 
 
Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων θα καθορισθούν ώστε να εξασφαλίζεται η 
παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις 
εργασίες δόνησης. 
 
Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή σύνδεσµοι που θραύονται κατά την αφαίρεσή 
τους. 
 
Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική. 

 
5.5.3.2   Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 
 

Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων θα σφραγίζονται µε 
πλαστικές κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα θα βρίσκεται 
σε εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 χλστ. Η 
χρησιµοποίηση εκτεθειµένων οπών συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κ.λ.π.) καθορίζονται 
κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης εφόσον 
προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια. (Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων 
κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-3  της 
παρούσας Τ.Σ.Υ). 
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5.5.3.3   ∆ιευκολυντικά της αφαίρεσης των ξυλοτύπων 
 

Θα είναι χηµικές ουσίες που περιέχουν συστατικά χηµικής αντίδρασης µε την ελεύθερη άσβεστο 
του σκυροδέµατος και παράγουν είδος σαπουνιού αδιαλύτου στο νερό, που εµποδίζει την πήξη της 
µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. 

 
Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν την 
τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό 
αποτέλεσµα της αρχικής χρησιµοποίησής τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

 
5.5.3.4  Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτιών) 
 

Θα χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή 
σκοτιών στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων 
λεπτοµερειών ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
5.5.4      Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλοτύπων 
 
5.5.4.1 Τοποθέτηση 
 

Θα προηγείται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες) πριν από την τοποθέτηση των 
ξυλοτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 

 
Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, 
ώστε το τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις 
διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψόµετρα (στάθµες) µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 

 
Οι αρµοί των ξυλοτύπων θα ευθυγραµµίζονται και θα στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών θα 
διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν. 

 
Οι ξυλότυποι θα προσαρµόζονται το δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες 
σκυροδέµατος και η επαφή θα είναι εντελώς στεγανή. 

 
Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κ.λ.π θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, 
ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και ικριώµατα χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή γιατί διευκρινίζεται ότι οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις 
τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

 
Στις γωνίες θα τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη 
αµοιβή. 

 
Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας θα γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 
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Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων θα τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια 
λεπτοµερειών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια η τοποθέτηση των συνδέσµων 
ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου 
για τους ξυλοτύπους. 

 
Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι 
οποίες θα διακόπτονται στη περίπτωση που, στους ξυλοτύπους ή στα ικριώµατα, εµφανισθούν 
σηµεία παραµόρφωσης. Στα σηµεία αυτά θα εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε την 
σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Η επαναχρησιµοποίηση των ξυλοτύπων ή και ικριωµάτων θα υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας µετά από σχετική επιθεώρηση. 
 
Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται από 
ειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της 
κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, 
ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 

 
Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων θα καθαρίζονται επιµελώς πριν από την σκυροδέτηση. Θα 
πρέπει να προβλέπονται οπές καθαρισµού προ πάντων στο πόδι των υποστυλωµάτων και 
τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου 
ύψους. 
 
Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι θα αλείφονται µε κατάλληλο διευκολυντικό υλικό 
αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βλέπε παραγ.5.5.3.3 αυτής της προδιαγραφής). Το διευκολυντικό 
υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το υλικό θα τοποθετείται 
σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατό 
µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του διευκολυντικού υλικού αφαίρεσης και όσο αυτό 
διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του (είναι αναγκαίο γι’ αυτό να υποβάλλονται στην Υπηρεσία οι 
οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή  του υλικού). 
 
Η κατασκευή των ξυλοτύπων θα είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση να γίνεται χωρίς χτύπηµα των 
επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 

 
Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζοµένη καµπυλότητα, ώστε µετά την 
αφαίρεσή τους να αποδίδονται τελείως επίπεδες, ή µε τις προδιαγραφόµενες καµπύλες επιφάνειες. 

 
5.5.4.2   Επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
 

Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν στερεά ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των στοιχείων 
σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τις διαστάσεις των 
σχεδίων: 
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     α) Θεµελιώσεις:   
• διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος   -12 χλστ έως +50χλστ 
• στάθµη κορυφής                              + -12 χλστ  
• εκκεντρότητα                                    + -30 χλστ 

 
β)  Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών  σκυροδέµατος : 

• Πάχη τοιχωµάτων                          - 8  χλστ έως  + 12  χλστ 
• Πάχη δοκών                                   - 8  χλστ έως  + 12  χλστ 
• Πλάκες                                           - 3  χλστ έως  +   5  χλστ 
• Συνολικό ύψος φορέα                    - 5  χλστ έως  +   8  χλστ 
• Συνολικό πλάτος  + - 20 χλστ 

   
γ)        ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα    + -12χλστ 
δ)  Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχυ µήκους 4,00 µ. σε 

κάθε διεύθυνση:  
• ∆οκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες  (+/ -) 

10 χλστ 
 

 
5.5.4.3 Ένθετα - Ενσωµατούµενα στοιχεία - Ανοίγµατα 

 
α)  Θα κατασκευασθούν ανοίγµατα σε συγκεκριµένη µορφή όπου απαιτούνται για τη διέλευση 

σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα. 
 
β)  Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, θα τοποθετούνται µε 

ακρίβεια και θα στερεώνονται στη θέση τους. 
 
γ) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση δοµικών 

στοιχείων, ιδιαίτερα οριζοντίων στοιχείων, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά 
την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων. 

 
δ) Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να 

τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ., πάνω σε 
οριζόντια στοιχεία που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα. 

 
5.5.4.4   Συντήρηση και προετοιµασία των ξυλοτύπων                                    
                         

α)  Ο χειρισµός των ξυλοτύπων θα γίνεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
φθορές στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
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β)  Οι φθορές θα επισκευάζονται κατάλληλα µε την έγκριση της Υπηρεσίας, τα δε υλικά που 
κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την απαιτουµένη 
ποιότητα τελικής επιφανείας θα αντικαθίστανται. 

 
γ)  Μετά από κάθε χρήση και από τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα 

καθαρίζονται και θα αλείφονται µε υλικό διευκολυντικό της αφαίρεσης των ξυλοτύπων. 
 
δ)  Το διευκολυντικό υλικό της αφαίρεσης δεν θα επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε επιφάνειες 

σκληρυµένου σκυροδέµατος µε τον σιδηρό οπλισµό ή µε άλλα στοιχεία που 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. 

 
5.5.4.5  Χρόνος διατηρήσεως και αφαιρέσεως ξυλοτύπων 

                                       
Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης 
εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές 
συνθήκες κατά την περίοδο σκληρύνσεώς του. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τα τµήµατα του 
έργου τα οποία κατά το χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία 
προερχόµενα από τις στηρίξεις σ’ αυτά των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών. 
 

  
Οι τύποι θα αφαιρούνται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της 
µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. 
 
Το λασκάρισµα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που 
προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (θα 
εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνειά του. 
  
Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρούνται µε 
επιτόπιο σκυρόδεµα, και που η αντοχή των δοµικών στοιχείων, που συντίθενται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, εξαρτάται από την ανάπτυξη της αντοχής του επιτοπίου σκυροδέµατος, ισχύουν τα 
παραπάνω αναφερόµενα, στο άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ. 
 
Η αφαίρεση των στύλων των ικριωµάτων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να µην προκαλεί 
υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η 
φέρουσα κατασκευή. 

 
Γενικά, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της 
Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 

 
5.5.4.6  Φόρτιση δοµικών στοιχείων µετά από πρόσφατη αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων 
   

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση δοµικών 
στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την αφαίρεση των 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να τοποθετούνται, σε 
απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ, πάνω σε πατώµατα που 
κατασκευάσθηκαν προσφάτως. 

          
5.5.4.7  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας 
 

Για να τηρηθούν τα µικρά βέλη κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης, πρέπει να 
παραµένουν υποστυλώµατα ασφαλείας, ή να τοποθετούνται αµέσως µετά την αφαίρεση των 
ξυλοτύπων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από προκατασκευασµένα 
στοιχεία. 

 
Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για 
δοµικά στοιχεία τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος 
του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, η για δοµικά στοιχεία στα οποία αφαιρέθηκαν 
πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 
 
Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει, στους διαφόρους ορόφους, να βρίσκονται το ένα επάνω στο 
άλλο. 
 
Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8µ. περίπου, αρκούν υποστυλώµατα ασφαλείας στο 
µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα πρέπει να µπαίνουν περισσότερα υποστυλώµατα 
ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5µ. συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα 
ασφαλείας. 
 
Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή 
όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
ότι η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 

 
5.5.4.8   Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των ξυλοτύπων 

 
Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 5.5.4.10 αυτού του άρθρου. 
 
Θα βεβαιώνεται η στερεότητα και ασφάλιση των στηριγµάτων, στερεώσεων, σφηνών, συνδέσεων 
και άλλων στοιχείων εξαρτηµάτων. 
 
Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των τύπων, θα ειδοποιείται η Υπηρεσία για να τους 
επιθεωρήσει πριν από την έγχυση του σκυροδέµατος (Σχετική η παραγρ. 3.5.3.10 του άρθρου Γ-3 
της παρούσας Τ.Σ.Υ). 
 
Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας θα αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παραγρ. 3.5.3.10 του 
άρθρου Γ-3  της παρούσας Τ.Σ.Υ., και τα ακόλουθα: 
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• Κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός από τα 
άλλα, στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 

• Απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 
• Στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 
• Τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 

 
5.5.4.9      Σχέδια λεπτοµερειών 

 
α.       Για όλα τα σοβαρά τµήµατα των έργων για τα οποία θα συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και 

ικριωµάτων, θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 
 
β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παράσχουν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ώστε να 

υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή και σωστή συναρµολόγηση των 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις. Οι παρεχόµενες 
πληροφορίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 
 
I. Μεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων, σε σχέση µεταξύ τους καθώς και 

µε τα παράπλευρα στοιχεία της κατασκευής. 
      
II. Η ποιότητα και η κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τα διάφορα στοιχεία 

και για τον τρόπο σύνδεσής τους. 
 
III. Ακριβής περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηµάτων, ώστε να 

διευκολύνεται η ακριβής χρήση τους στο εργοτάξιο. 
 
IV. Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις. 
 

• Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών 
στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής 
σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις. 

• Λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων. 
• Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών 

κατασκευών. 
 

V. Λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων µέσα στους οποίους γίνεται η έγχυση του σκυροδέµατος. 
 
VI. Η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των 

ξυλοτύπων. 
 
VII.Ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και διάλυσης. 
  
VIII.Επαρκείς πληροφορίες αναφορικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη ώστε να 

διευκολύνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την 
υπηρεσία. 
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γ) Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού 

Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ’ αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
κανονισµοί. 

 
δ) Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών 

στο εργοτάξιο και οι µελέτες αυτές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία έγκαιρα για έγκριση. 
 
 
 
5.5.4.10     Παραλαβή ξυλοτύπων 
 
                 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη 

διάστρωση του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να εκτελεί 
έλεγχο των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα 
συντάσσει πιστοποιητικό στο οποίο:  

  
α. Θα αναφέρεται διεξοδικά το αντικείµενο της επιθεώρησης που προηγήθηκε. 

 
β. Θα βεβαιώνεται ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα 

τελευταία εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή θα βεβαιώνεται 
ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. 

 
γ.     Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για τυχόν έλεγχο από την Υπηρεσία. 

 
Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας θα λαµβάνονται υπόψη και θα εκτελούνται 
από τον Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την εκτέλεση του έργου 
χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Αντίθετα ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την πλήρη ευθύνη 
που έχει στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος της. 
 
Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων θα 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 

 
5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α) Τη  µελέτη ικριωµάτων και ξυλοτύπων, τους σχετικούς στατικούς υπολογισµούς και τα 
σχέδια λεπτοµερειών. 

 
β) Την προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και εξαρτηµάτων. 
 
γ) Τη χρήση µηχανηµάτων και συσκευών. 
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δ) Τις οποιεσδήποτε µεταφορές και προσεγγίσεις, την αποξήλωση, τον καθαρισµό, την 

κατάλληλη προετοιµασία, την επάλειψη µε διευκολυντικό υλικό, την αποκοµιδή από το 
εργοτάξιο κλπ. 

 
ε) Την επιθεώρηση των ξυλοτύπων. 

 
 

5.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

5.7.1 Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος 
τύπου Α, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον 
ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές των σκυροδεµάτων. 

 
5.7.2 Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά 

τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή 
µετρούµενη σε µ2 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα 
σχετικά άρθρα του τιµολογίου.  

 
 
 

 
 
Γ - 6  ΣΙ∆ΗΡΟYΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση σε σκυροδέµατα σιδηρού οπλισµού διαφόρων διαµέτρων και 
κατηγορίας χάλυβα. 

 
6.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Εκτός εάν υπάρχουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις 
και θα πληροί  τις απαιτήσεις του DIN 488 για ράβδους µε νευρώσεις ποιότητας 42/50 RU ή 
42/50RK ,ή 50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55  RK, ή τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 959 για ράβδους 
ποιότητας S500 και S500s, ή για πλέγµατα ράβδων ποιότητας 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 50/55 RK. 
Όπου στα σχέδια αναφέρεται ποιότητα οπλισµού STI οι ράβδοι θα έχουν απλή κυκλική διατοµή. Οι 
µεταλλικές ράβδοι οπλισµού θα συµφωνούν µε τα παραπάνω πρότυπα ή ισοδύναµα 
χρησιµοποιούµενα πρότυπα  και προδιαγραφές, αντί των προαναφερθέντων προτύπων και 
προδιαγραφών, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 
6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
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 Με την έννοια σιδηροπλισµός νοούνται όλοι εκείνοι οι σιδηροί οπλισµοί που ενσωµατώνονται στη 

µάζα του σκυροδέµατος για την επίτευξη των παρακάτω στόχων :  
 

α) Για την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού. 
β) Για τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού. 
γ) Για τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις  θερµοκρασιακές 

µεταβολές και την συστολή κατά την πήξη. 
δ) Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων  και  κυρίως για τη µείωση 

του κινδύνου ψαθηρής θραύσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου. 
 

 
6.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
6.4.1    Εκτέλεση εργασίας  
 
 Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

τελευταίες και καλύτερες πρότυπες µεθόδους. 
 

6.4.2    Κοπή και κάµψη 
 
 Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη θα 

γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένη πρότυπη  µέθοδο και µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η 
κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν θα επιτρέπεται, εκτός αν ειδικώς εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία. 

 
6.4.3    Συνδέσεις 

 
α. Όλες οι συνδέσεις στον οπλισµό θα είναι, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, ή όπως δείχνουν τα πρότυπα, που προτείνει ο Ανάδοχος και 
εγκρίνει η Υπηρεσία. Σύνδεση ράβδων µε επικάλυψη µπορεί να εφαρµόζεται, εφόσον οι 
ράβδοι συνδέονται γερά κατά τρόπο, που εγκρίνει η Υπηρεσία, ή µπορούν να είναι αρκετά 
αποµακρυσµένα, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε 
ράβδου στο σκυρόδεµα. 

  
β. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε επικάλυψη, θα επιτρέπεται, 

µόνον σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η χωρίς συγκόλληση ράβδων 
κατασκευή, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
τελευταίου ACI Κώδικα 318. Η συγκόλληση θα γίνεται επίσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα AWS 
πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από τεχνίτες που θα υποβληθούν στις καθιερωµένες 
εξετάσεις, όπως περιγράφεται στα Πρότυπα  Χειριστών του Αµερικάνικου Συνδικάτου 
Εργαζοµένων. 

 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

γ. Για τη συγκόλληση του οπλισµού θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαµηλής 
περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS E-7015-16). Όλες οι συγκολλήσεις θα αξιοποιούν 
ολόκληρη την αντοχή της µικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την αντοχή της µικρότερης 
ράβδου). Οι συγκολλήσεις θα έχουν αρκετή επικάλυψη, για να µεταβιβάσουν την εντατική 
κατάσταση στις ράβδους µέσα από τη σύνδεση. Προσκείµενα φύλλα πλέγµατος οπλισµού 
θα συνδέονται µε επικάλυψη όχι µικρότερη από δέκα πέντε (15) εκατοστά µε τα άκρα 
επικάλυψης στερεά συνδεδεµένα µεταξύ τους µε σύρµα ή συγκρατούµενα µαζί µε 
πρότυπους συνδετήρες.  

 
6.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.5.1     Υλικά 
  

Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Ο 
σιδηροπλισµός θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται µε άλλο τρόπο από 
την επαφή του µε το έδαφος. 

  
Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει τρία (3) επικυρωµένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, που 
έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις 
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα επικυρωµένα αντίγραφα των εκθέσεων θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

 
6.5.2    Τοποθέτηση 

 
α.  Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των 
ράβδων οπλισµού θα γίνονται στον άξονα των ράβδων. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ των 
παράλληλων ράβδων δεν θα είναι µικρότερη από µιάµιση φορά (1 ½) τη διάµετρο της 
ράβδου και πάντως όχι µικρότερη από 25 χλστ.  

 
β. Μετά την τοποθέτησή του ο οπλισµός θα ελέγχεται για τη συµφωνία του µε τις απαιτήσεις 

της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την 
ποσότητα.   

 
γ. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των 

οποιονδήποτε υποστηριγµάτων µεταλλικών ράβδων, θα καθαρίζονται από την παχειά 
λεπιοειδή σκουριά, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι 
οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, είναι απαράδεκτες. 

  Παχειά λεπιοειδής σκουριά, που µπορεί να αποµακρυνθεί µε γερό  τρίψιµο µε καναβάτσο ή 
µε παρόµοια επεξεργασία, θεωρείται απαράδεκτη. 

  
δ. Μετά την τοποθέτησή τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, ώσπου 

να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς 
όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση 
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τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του 
σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα θα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά 
διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της 
έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την 
υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα θα έχουν επαρκή αντοχή, ώστε 
να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών 
σκυροδέτησης.    

 
ε. Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη 

συµβάλλουν στον αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Όταν είναι αναγκαίο, για 
να αποφεύγονται άσχηµοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του 
οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι 
ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

 Η από σκυρόδεµα επικάλυψη αναβολέων, ράβδων διαστηµάτων και παρόµοιου 
δευτερεύοντος οπλισµού µπορεί να µικρύνει κατά τη διάµετρο των ράβδων αυτών, αν το 
εγκρίνει η Υπηρεσία.  

 
6.5.3   Προστασία οπλισµού για µελλοντική χρήση 
 

Εκτεθειµένος οπλισµός, προοριζόµενος για µελλοντική ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα, θα 
προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε 
ασφαλτικό υλικό, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Ο προφυλασσόµενος µε τον τρόπο αυτό οπλισµός θα 
καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 

 
6.5.4   Εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων ράβδων οπλισµού 

 
6.5.4.1  Κατασκευαστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο ανάδοχος  
  
  Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. 
  Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, 

πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού. 
  Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού θα συνταχθούν µε βάση την Οριστική µελέτη, που θα 

εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Αυτά τα σχέδια οριστικοποιούνται 
προσαρµοζόµενα προς τις απαντώµενες επί τόπου συνθήκες κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 
6.5.4.2  Υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού του Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή 

σχέδια τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που 
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επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές 
µέρες πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία.  

 
6.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
6.6.1 Oι σιδηροπλισµοί που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες. 
6.6.1.1  Σιδηροί οπλισµοί S 220 (St I) 
6.6.1.2  Σιδηροί οπλισµοί S 400 (St III) 
6.6.1.3  Σιδηροί οπλισµοί S 500- S500s (St IV) 
6.6.1.4  Γαλβανισµένο Σιδηρό πλέγµα. 

 
6.6.2  Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν:  

 
α.  Την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων. 
 
β. Την κοπή, κατεργασία και επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε θέση των 

έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε /ή χωρίς παρουσία νερού. 
 
γ.  Την σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε 

σύρµα Νο 5, ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, )ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων) 

 
δ.  Την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και 

άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων. 
 
ε. Την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες) που 

τυχόν ήθελαν απαιτηθεί. 
 
στ.  Την σύνταξη  και υποβολή στην Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών παραστατικών και 

κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων 
οπλισµού. 

 
6.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
α.  Η επιµέτρηση θα γίνει σε χλγρ. βάση των αναλυτικών πινάκων οπλισµών που θα 

περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη, ή, εάν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση 
πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί βάσει των σχεδίων της 
µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και 
µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες 
βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά 
βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κ.λ.π. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση οπλισµών στο έργο 
και θα γίνει η παραλαβή τους πριν από την έναρξη της διάστρωσης. Οι συνταχθέντες 
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πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την 
Υπηρεσία. 

  Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

   
β.  Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των 

ξυλοτύπων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Γ-5 του 
παρόντος και της τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και 
τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DIN 1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, από 18.2.54 Β 
∆ιάταγµα “Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου 
σκυροδέµατος”, το DIN 1045/78, το DIN 4014 (Μέρος 2- προσχέδιο έκδοσης Σεπτέµβριος 
1997) και ή ΠΤΠΒ-2).  

 
γ.   Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 

προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στην παράγραφο 6.6.2 αυτού. 

 
 
Γ - 7 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΟΤΥΠΟ 
 
 
7.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β ή Γ ή ∆ ή Ε 
 
7.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα άρθρα Γ-3 και Γ-5 κυρίως σε ότι αυτά αφορούν στο εν λόγω αντικείµενο µε τις προσθήκες που  
αναφέρονται παρακάτω. 

 
7.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

«∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες οι 
διεργασίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής 
ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε). 

 
7.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
7.4.1 Στο άρθρο Γ-3.5.5.3 της ΤΣΥ περιγράφονται λεπτοµερώς οι διάφοροι τύποι επιφανειακών 

τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους 
  
7.4.2 Εκτός από το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α, του οποίου η δαπάνη  περιλαµβάνεται στις 

τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων τα λοιπά επιφανειακά τελειώµατα τύπου Β, Γ, ∆ και Ε 
χαρακτηρίζονται «υψηλής ποιότητος» και για αυτά ο Ανάδοχος πληρώνεται ξεχωριστά. 
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7.4.3 Ο καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων στα διάφορα τµήµατα του έργου θα καθορίζεται από τη 

µελέτη ή από σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.  
 
7.4.4 Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται σαν 

επιφανειακό τελείωµα το τελείωµα τύπου Α. 
 
7.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
7.5.1 Γενικά  
 
7.5.1.1 Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εµφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων, 

επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς µελέτης της σύνθεσης του σκυροδέµατος, πριν από την 
έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος 
της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιµέντου κλπ. 

 
7.5.1.2 Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά 

υλικά κατασκευής ξυλοτύπων, µε ένα από τα ακόλουθα είδη: 
    

(α) Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της 
επιφάνειας (BETOFORM ή αναλόγου). 

 
(β) Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 χλστ κλπ., σύµφωνα µε το άρθρο Γ-5 της 

Τ.Σ.Υ. 
 

Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών (α) και (β), στην κατασκευή του ξυλοτύπου της επιφάνειας 
ενιαίου δοµικού στοιχείου 

 
7.5.1.3 Επιφάνειες που  θα θεωρηθούν ως ένα δοµικό στοιχείο µε ενιαία επιφάνεια, για το οποίο 

επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου), ενιαίο διευκολυντικό 
αποξήλωσης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή  και ενιαίες 
λοιπές ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου επιφανειακού 
τελειώµατος: 

 
(i) Κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του. 
 

 
7.5.1.4 Για όλους του τύπους επιφανειακού τελειώµατος θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε 

ειδική διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο 
υλικό µε κωνική επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά 
την αφαίρεσή τους. 
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7.5.2 Τελειώµατα τύπου Β   
 
 Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις παραγράφους Γ-

3.5.5.3β και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών 
 
7.5.3 Τελειώµατα τύπου Γ 
 
 Πέραν των προδιαγραφοµένων στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις παραγράφους Γ-

3.5.5.3.γ και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
7.5.3.1 Τα επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα θα κατασκευαστούν 

µε ιδιαίτερη επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή ειδικής επένδυσης µε πλαστική επίστρωση κόντρα 
πλακέ (τύπου BETOFORM ή αναλόγου) για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς 
ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες. 

 
7.5.3.2 Θα χρησιµοποιηθεί η πλέον προωθηµένη τεχνολογία επί του θέµατος µε πολύ µικρό αριθµό 

χρήσης του BETOFORM που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί. Η διαµόρφωση των σιδηρότυπων και η 
χρησιµοποίηση ειδικών διευκολυντικών της αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών θα 
γίνεται µε εξαιρετική επιµέλεια, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια 
τελική εµφάνιση της κατασκευής. 

 
7.5.3.3 Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή 

χρήση ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών του σκυροδέµατος) και την άκρως επιµεληµένη δόνηση 
αυτού, σε συνδυασµό και µε την ακριβή τοποθέτηση των οπλισµών και τη χρήση ειδικών 
πλαστικών παρεµβληµάτων εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, που είναι αναγκαία για τη 
δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούµενη και απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των 
ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ. 

 
7.5.3.4 Τα φύλλα από επενδεδυµένο µε πλαστική στρώση κόντρα πλακέ (BETOFORM ή ανάλογο) θα 

πρέπει να έχουν καθαρή διαµόρφωση των άκρων τους χωρίς φθορές, αποτµήσεις, σπασίµατα, 
παραµορφώσεις της επιφάνειας, χρωµατικές διαφοροποιήσεις που µπορούν, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, να επηρεάσουν το χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος.  

 
Όλα τα ακατάλληλα, σύµφωνα µε τα παραπάνω φύλλα, απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή του ξυλοτύπου, αν δε ξεφύγουν  της προσοχής της Υπηρεσίας, και χρησιµοποιηθούν, 
θα αποµακρυνθούν κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που θα γίνει πριν την 
σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και ξανατοποθέτηση 
των οπλισµών, αποξήλωση ικριωµάτων, καθυστερήσεις κλπ., γιατί διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος 
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση αυτών που προδιαγράφονται παραπάνω, για να 
προκύψουν τα προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος. 

 
7.5.3.5 Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, 

αυτές θα τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και θα αποτελούνται 
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από πλανισµένες πρωτοχρησιµοποιούµενες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από 
πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέπονται στη µελέτη, ή και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κλπ. όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Και για τις 
διακοσµητικές πήχες παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιµοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού 
αποξήλωσης κλπ. όπως έγινε παραπάνω σχετική αναφορά. 

 
7.5.3.6 Θα χρησιµοποιηθούν  κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες 

σκυροδέτησης των φορέων των τεχνικών έργων σε όσο τµήµα αυτών προβλέπονται  ορατές 
επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν οριζοντιογραφική καµπυλότητα, η µεταβαλλόµενη 
επίκλιση του καταστρώµατος και της άνω επιφάνειας του φορέα (προκειµένου για γέφυρες), το 
τυχόν µεταβαλλόµενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα κλπ. ή αντίστοιχα οι ειδικές συνθήκες 
βάθρων, τοίχων κλπ. σύµφωνα µε τη µελέτη, σε επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η 
έντεχνη και πλήρης  κατασκευή των έργων. 

 
7.5.3.7 Θα χρησιµοποιηθούν απαραµόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ µε πλαστική επένδυση 

(BETOFORM) του οποίου δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις και 
του οποίου η καταλληλότητα θα ελέγχεται δεόντως από την Υπηρεσία. 

 
7.5.3.8 Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια προβλέπεται να 

διαµορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα "ρυθµό" (δηλ. θα είναι 
διαµορφωµένα µε µια διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα µε σχέδια της έγκρισης 
της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης των αρµών (µε τις 
απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εµφανισθούν. 

 
7.5.3.9 Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης, ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την 

αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν θα επιτραπούν, εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή 
επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος. 

 
7.5.3.10 Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων 

και θα κατασκευαστούν µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των 
οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού 
τελειώµατος. 

 
7.5.3.11 Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα 

προδιαγραφόµενα της διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων, τεχνολογίας κατασκευής 
συνδέσµων, ανοχών ξυλοτύπων και λοιπών ανοχών θα επισύρει στον Ανάδοχο όλες τις 
προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ θα µπορούν να παρθούν, ανάλογα µε 
την περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, και τα ακόλουθα µέτρα  : 

 
α. Να καθαιρεθεί η παρτίδα σκυροδέµατος που δεν είναι διαµορφωµένη µε τα προβλεπόµενα 

επιφανειακά τελειώµατα. 
β. Να επιβληθεί ποινική ρήτρα που θα µπορεί να φθάσει µέχρι και το δεκαπλάσιο του 

τιµολογίου Υπηρεσίας για την διαµόρφωση προβλεποµένων επιφανειακών τελειωµάτων 
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο. 
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7.5.4 Τελειώµατα τύπου ∆ 
 
 Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις παραγράφους Γ-

3.5.5.3.δ και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών. 
 
7.5.5 Τελειώµατα  τύπου Ε 
 
 Πέραν των προδιαγραφόµενων στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις παραγράφους Γ-

3.5.5.3.ε και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
7.5.5.1 Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο, 

ΤΥΠΟΥ Ε ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου 7.5.3 (που αναφέρονται σε επιφανειακό 
τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ ) αλλά επί πλέον ορίζεται ότι ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ χρήση εσωτερικών 
συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων. 

 
7.5.5.2 Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και στερεωµένα 

στην πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην 
εµφανίζει κηλίδες από τους ξυλότυπους.   

 
7.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
7.6.1 Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις παρακάτω 

εργασίες: 
 
7.6.1.1 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β 
 
7.6.1.2 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ 
 
7.6.1.3 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆ 

 
7.6.1.4 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Ε. 
 
7.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα 

υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και 
στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ συνεπάγονται πρόσθετο κόστος τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και 
για τους ξυλότυπους λόγω:  

 
α) Ειδικής επιλογής των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, φύλλων κόντρα 

πλακέ κλπ. 
β) Ειδικής κατάλληλης σύνδεσης των σκυροδεµάτων (πχ κοκκοµετρική διαβάθµιση και 

µέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών). 
γ) Ειδικής επιλογής διευκολυντικών αποξήλωσης. 
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δ) Ειδικής συντήρησης των σκυροδεµάτων και προστασίας της επιφανείας τους µετά την 
αποξήλωση των ξυλοτύπων. 

ε) Ειδικής επιµεληµένης συµπύκνωσης των σκυροδεµάτων.  
 

7.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
7.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 έτοιµου επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος ανάλογα µε τον 

τύπο του (Β,Γ,∆ ή Ε) ως εξής:  
 

Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από την τεχνική µελέτη 
να διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου 
πρόσθετου ύψους, κάτω από το όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του 
θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0.50 µ. 

 
7.7.2 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη 

της προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο 
παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 7.6.2 αυτού, ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, 
ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των 
ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. 

 
7.7.3 Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα, ανά τετραγωνικό µέτρο 

επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φαλτσοπηχών και διακοσµητικών 
πήχεων λωρίδων από 1 έως 20 εκ. επί του ξυλοτύπου για δηµιουργία σκοτιών ή σύνθετων 
σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

 
7.7.4 Η καθοριζόµενη µε το άρθρο αυτό τιµή αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης που 

περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση 
επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Α. 
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Γ - 12  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 
12.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
12.1.1  Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης 

αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία. 
 
12.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές  
 
12.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
12.3.1  «Αντιµετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία» νοούνται 

οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης κατά 
την διάρκεια της πάσης φύσεως εκσκαφών (Γενικών και θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων) 
τέτοιων αγωγών και οι εξ αυτών επί πλέον δαπάνες του Αναδόχου που εκφράζονται σαν πρόσθετη 
τιµή των εκσκαφών, λόγω των δυσχερειών τους από τους συναντώµενους αγωγούς. 

 
12.3.2 «Αγωγοί» γενικά νοούνται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή 

και οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σαν 
«αγωγοί» νοούνται επίσης και οι συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες υπερκείµενοι της επιφανείας 
του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση. 

 
12.3.3 «Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη 

διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από 
τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

 
12.3.4 «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση οπότε το εµπίπτον στις 

περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν 
ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

 
12.3.4 «Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της 

επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας 
τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή και 
µελλοντικές ανάγκες. 

 
12.3.5 «Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες 

αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 
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12.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
12.4.1 Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή 

γειτονεύει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 
 
α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση. 
 
β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 
 
γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» - κατά περίπτωση - τη διατήρησή του ή τη 

µετατόπισή του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό 
µε την ανευρεθείσα κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εµποδίων που δεν έχουν παρθεί υπόψη 
στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κλπ). 

 
δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα 

για να αναφερόµενα στο εδάφιο (γ). 
 
ε. Να ενηµερώσει  εγγράφως και έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία. 
 

12.4.2 Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια φυσικά της 
αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική 
κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. και την 
Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 

 
α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθόλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και 

κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση (αν τούτο είναι δυνατόν). 
 
β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση (αν είναι δυνατή), 

σ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές στης λειτουργίας του. 
 
γ. Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές 

εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 
 
δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών. 

 
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και 
αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω. 
 

 
12.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
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12.5.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση αγωγών που θα 
µετατοπισθούν 

 
12.5.1.1 Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των 

«αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι αυτούς, προκύψουν νέα στοιχεία 
από την ανευρεθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της 
υπάρχουσας µελέτης.  
 
Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» 
περιλαµβάνει, εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού 
πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού». 

  
Σηµειώνεται ότι οι ως άνω µελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρµόδιους Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ κλπ), προτιµήθηκε όµως να συµπεριληφθεί η µέριµνα και δαπάνες της σύνταξης τους στις 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο συντονισµό και επιτάχυνση της κατασκευής του 
έργου.  

Φυσικά απαιτείται η σχετική σύµφωνη γνώµη και έγκριση του αρµόδιου Ο.Κ.Ω. 
 
12.5.1.2 Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους µαζί µε τις συνδέσεις τους υπό 

την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. Στις εργασίες της 
παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την 
εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι 
συνδέσεις των µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών» , µε τους υπάρχοντες 
αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη 
διέλευσης του µετατοπιζοµένου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος 
οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κλπ). 

  
Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», µαζί µε τα αντίστοιχα αναγκαία τµήµατα 
«προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη 
διέλευσης των µετατοπιζοµένων αγωγών αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του 
αναδόχου (και µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδη εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο). 
 
Σηµειώνεται εδώ ότι: 

 
α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση µε την 

υπάρχουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών 
έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις 
εργασίες των «αγνώστων αγωγών». 

 
β. Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα εκτείνονται σε 

µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν 
να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια 
ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζοµένου τµήµατος του  «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση 
αυτή, στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ 
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των ορίων, τµήµατος του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα 
αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την 
κατασκευή τους µε σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την 
κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα έγκαιρα και 
ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 

 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την 
ολοκλήρωση της µελέτης µετατόπισης για όλο το τµήµα (περιλαµβανοµένων των τµηµάτων 
που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα 
αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από την (τις) 
άλλη(ες) εργολαβία(ες). 
 
Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ 
κλπ) ο ανάδοχος θα αµείβεται για τη σχετική µελέτη σύµφωνα µε το εν ισχύει κώδικα 
αµοιβών µελετών. 

 
γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια 

συνεργεία των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» 
θα γίνονται από τον ανάδοχο του έργου. 

 
 Όµως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των εργασιών των 

παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν 
εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον 
αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.        

 
12.5.1.3 Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

 
α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού, 

σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά κατ΄ ελάχιστον ίδια µε τα 
χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν 
ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 
ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

 
β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού, 

σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα κατ΄ ελάχιστον ίδια µε τη 
λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν 
ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη 
λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 
ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 

 
γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κλπ της αποδοχής του οικείου 

Ο.Κ.Ω. και της Υπηρεσίας. 
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12.5.1.4 Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, 

αν απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια 
επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 

12.5.1.5 Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια 
και στον οικείο Ο.Κ.Ω. 

 
12.5.1.6 Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την 

έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση 
που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος  του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι 
απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 12.5.2 του 
παρόντος. 

 
12.5.1.7 Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή 

του αχρηστευθέντος (πλέον) τµήµατος. 
 
 Ειδικότερα: 

 
α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους πάσης φύσεως 

σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών και καυσίµων καθώς και αερίου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην µετά πάσης  προσοχής (ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε ζηµιά των) 
απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και παράδοση του υλικού τούτου στις 
γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ.Ω., χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 
β. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. Ωστόσο αν είναι 

δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική 
προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις 
γειτονικότερες αποθήκες του  οικείου Ο.Κ.Ω. µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
 12.5.2 Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία   
     
12.5.2.1 Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά 

µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες 
τόσον της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των αρµόδιων υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. 

 
12.5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή 

αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, 
σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η 
οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά µετά την τυχόν 
επαναπλήρωση του σκάµµατος.   
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12.5.2.3 Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής 
της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των µέσων υποστήριξης και 
αντιστήριξης, θα συντάσσεται ειδική µελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 
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12.5.2.4 Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα πρέπει να παίρνονται 

όλα τα κατάλληλα µέτρα: 
 

α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών 
 
β. για την επανεπίχωση µε ειδικό κοκκώδες υλικό της «ζώνης αγωγού» και µε χρήση 

κατάλληλων µέσων και µεθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ-2 της Τ.Σ.Υ 
 
γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάµµατος µε τα κατά την εγκεκριµένη µελέτη 

κατάλληλα υλικά. 
   

Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως 
π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κλπ. 

 
12.5.2.5 Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών Ο.Κ.Ω., αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη 

δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη 
των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

 
12.5.2.6 Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων 

ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον βοηθήσει µε σχετική ενέργειά 
της, αλλά δεν αναλαµβάνεται ουδεµία ευθύνη από την Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της 
λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, ποια θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή 
νύχτας κλπ. Θα πρέπει εποµένως ο ανάδοχος κατά την µόρφωση της προσφοράς του να 
θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία». 

 
12.5.2.7 Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων και 

διατηρουµένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ.Ω.  µε κατασκευές σκυροδέµατος  έτσι, ώστε να 
γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες 
πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50µ από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00µ 
από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή µικρότερη από 2,00µ από την 
προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

 
α. Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός 

έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη (αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη οι 
σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί 
ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου). 

 
β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές, ή 

αν έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 
 
γ. Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων σύµφωνα µε το 

άρθρο Γ-2 της παρούσας Τ.Σ.Υ., ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του 
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προς κατασκευή του έργου (πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, 
όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση ξυλοτύπων. 

 
δ. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές (π.χ. 

βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα), τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση 
θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω  από την 
κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη 
κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ 
µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η 
µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του αγωγού, µε την οποία 
θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό (π.χ. 
θα χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κλπ). 

 
ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού 

ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των 
εκσκαφών. 

 
 
 

 
12.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

 
12.6.1 Πρόσθετη τιµή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους από 

συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία. 
  

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α. Την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή και αναπροσαρµογής των 
αγωγών, όπως επίσης και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σοβαρών 
αγωγών. 

 
β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κλπ για την λήψη των απαιτούµενων σχεδίων, αδειών, 

εγκρίσεων κλπ από τα αρµόδια Ο.Κ.Ω. 
 
γ. Τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώµενων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη 

κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση 
των εργασιών (βλ. και παράγρ. 12.7.1.1.γ). 

 
δ. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης «γνωστών ή 

αγνώστων αγωγών» Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία και ειδικότερα: 
 

- Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών µόνο µε χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων ή 
ακόµη και µε τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων αγωγών Ο.Κ.Ω. 
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-  Την αδυναµία ή απαγόρευση χρήσης µηχανικών µέσων για την αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφής, οπότε αυτή (αποκοµιδή) θα πρέπει να γίνεται µε διαδοχικές 
αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρις αποµακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών  
 

ε. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής λόγω χορήγησης σχεδίων των αγωγών 
ελλιπών ή και ανακριβών. 

 
 Έτσι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί τις εκσκαφές µε µεγάλη προσοχή ως εάν 

υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια. 
 
στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένης 

της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών 
ορυγµάτων κατά τρόπο συµβιβαστό µε τους συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω.  

 
ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόµα και στην περίπτωση 

της ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση του 
σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης και προστασίας των 
αγωγών. 
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12.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
20.7.1 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε 

λειτουργία. 
 
20.7.1.1 Επιµέτρηση 

 
α. Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων εκσκαφών, 

αγωγών Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία εκφράζονται σε «πρόσθετη τιµή» αυτών των εκσκαφών και θα 
επιµετρώνται σε όγκο εκσκαφών σε µ3 , που περιβάλει τους συναντώµενους αγωγούς.  

 
β. Αυτός ο όγκος εκσκαφών που θα επιµετράται για πληρωµή θα ορίζεται ως ακολούθως: 

 
Ι. Μήκος αγωγού θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι εργασίες 

εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα 
εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-ανακατασκευής αγωγών, που ευρίσκονται στη ζώνη 
επιρροής υπαρχόντων αγωγών.  

 
ΙΙ. Πάνω επιφάνεια  θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00µ) ψηλότερα από τη στάθµη της πάνω 

επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του σκάµµατος έχουν 
διαφορετική πάνω στάθµη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθµιδωτή µε 
οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα 
προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του αγωγού. 

  
 Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα της 

επόµενης παραγράφου. ∆ιευκρινίζεται ότι όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν 
δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τµήµα ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 

 
ΙΙΙ. Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση 

αγωγού σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται προσαυξηµένο και 
από τις δύο πλευρές κατά 0,25µ (25 εκ.σε κάθε πλευρά). 

 Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση µικρότερη από 
0,25+0,25=0,50µ τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι αθροιστικά 
µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 

 
IV. Κάτω επιφάνεια θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη που θα φτάνει το πολύ µέχρι δύο µέτρα (2,00µ) χαµηλότερα από τη 
στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού. 

 
 Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρασης, η 

µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω 
επιφάνεια. 
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V.  Από τον όγκο που προκύπτει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα παραπάνω εδάφια (I), 
(II), (III) και (IV) θα αφαιρείται ο όγκος των αγωγών ή οχετών Ο.Κ.Ω. και το αποτέλεσµα 
θα εκφράζει την επιµετρούµενη για πληρωµή ποσότητα.  

 
γ. Η σχετική επιµέτρηση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και από 

υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών σε κλίµακα 1:500 ( ή ακόµα λεπτοµερέστατα σε 
κλίµακα 1:100 ή 1:200 όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το 
απαιτήσουν) και από χαρακτηριστικές τοµές κλπ, στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά 
των αγωγών που συναντιόνται (διάµετροι, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, 
αναγνώριση Ο.Κ.Ω. , υψόµετρο του ανώτερου και κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος 
αγωγών κλπ). 

 
δ. Οι εκσκαφές επιθεώρησης (Αρ. 12.5.2.7) επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο 

άρθρο Τιµολογίου «Εκσκαφές Θεµελίων» όσο και µε την πρόσθετη αποζηµίωση του άρθρου 
«Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών από συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ σε λειτουργία».  

 
12.7.1.2 Πληρωµή 

 
α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται 

στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 12.6.1.α έως και ζ. 
 
β. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από: 

 
- ∆υσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων. 
 
- ∆υσχέρειες λειτουργίας µηχανηµάτων που µπορεί να φθάνουν και µέχρι πλήρους 

απαγόρευσης της λειτουργίας τους. 
 
- ∆υσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των 

παρειών των σκαµµάτων που µπορεί να φθάσουν και µέχρι ολικής απώλειας τους. 
 

- Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ενδιαφεροµένων Ο.Κ.Ω. (στις 
οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του 
εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ.Ω. ή και η εργασία αυτού του προσωπικού 
σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγµατα που επηρεάζουν την απόδοση της 
εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόµενους Ο.Κ.Ω. η 
απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλος τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών κλπ). 

 
γ. Τέλος, στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες για την προσκόµιση, χρήση 

και αποκόµιση των απαιτουµένων µηχανικών µέσων εργαλείων και οργάνων, την προµήθεια 
των απαιτούµενων υλικών και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής και µε οποιοδήποτε 
µέσο, τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών, τα έξοδα αδειών, την απασχόληση του 
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επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω κι αν 
δεν προδιαγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 

 
δ. ∆ιευκρινίζονται και τα εξής: 

 
Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιµή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται µόνον για 

τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο 
παρόν άρθρο, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και 
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης όπως επίσης και κάθε άλλης συναφούς 
εργασίες της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση της περιοχής πάνω 
από τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που 
απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω. , όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα 
σκυροδέµατος ή µε ειδικές ταινίες κλπ) , θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο 
προσφοράς του ή µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, 
εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και αποκατάστασης τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδος του παρόντος 
άρθρου και ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 

 
ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιµή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για τον 

εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω., όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων 
αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό, κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία 
(όχι εργοταξιακή). 

 
ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιµή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναερίων 

αγωγών Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που 
µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

 
IV. Όµοια δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων αγωγών . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε :        Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

                                             
 
 
Ε - 1  ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 

η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την 
κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 
3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150. 

 
1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) 

θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα 
απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της 
ΠΤΠ Ο 150. 

 
 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : 

T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 
 
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει 

να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 
υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 
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(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 
 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον 

του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας. 
 
 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους 

το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε 
συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω 
επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει 

υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

 
 
Ε - 2  ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ    

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 

η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την 
κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 
3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155. 

 
2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι βάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα 
απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της 
ΠΤΠ Ο 155. 
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 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : 
T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 

 
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να 

ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 
υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 

 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 
 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον 

του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας . 
 
 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους 

το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε 
συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω 
επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει 

υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ :        ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

                                             
 
ΣΤ -1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Συµπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ- 3.1, 3.2 ως 
προς το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή 
µεταβολές. 

 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-

96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, 

είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140-160o C.   
 
1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 εκ. 

ούτε µεγαλύτερο από 6 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της 
διαβάθµισης ∆, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 9 εκ.   
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 
δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση 
τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει. 

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση 

στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 - 10 
τόνων). 

 
1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 

260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 

ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
 
1.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 

θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
 
 
1.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 
 Κάθε 1000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 3-5 
πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

 
 
1.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 

βαρών των 3 ή 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του 
φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και κανένας 
µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
1.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 
 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 3 ή 5 πυρήνες (παρ. 1.4.2) κατά 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 

ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 
1.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 

προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα. 
 
1.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 
30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας 
εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

 
 Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα διάστρωσης 

και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της 
εργολαβίας. 
 
Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, 
ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι 
έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως 
συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο 1.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, 
µε τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να 
κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ 
Α 260 και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης.  



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 

ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 260 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 
 
1.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 

στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 15 mm 

 
1.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 
 Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις : 
 

- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της 
διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα 
τυχόν αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών 
σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ. 

 
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 

 
1.6.3 Οµαλότητα 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη παράλληλα 

και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν : 
 

- Προκειµένου περί της άνω στρώσης της  
  ασφαλτικής βάσης    :   Τα  15  mm 
 
- Προκειµένου περί των υποκείµενων στρώσεων 
  της ασφαλτικής βάσης    :   Τα  20 mm 
 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας 
κυκλοφορίας . 

 
 Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 

10 µ. 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

 
 
ΣΤ - 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 
(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν ισχύ και  

στο συναφές άρθρο ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαίτερη 
διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία. 

 
2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και 

συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 και 
των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά µε το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των 
στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές : 

 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-

96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, 

είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160o C.   
 

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 εκ. 

ούτε µεγαλύτερο από 6 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της 
διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους 
κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια ώστε να 
επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει. 

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση 

στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 - 10 
τόνων). 

 
2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 

265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 

ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
 
2.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 

θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
2.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 
 Κάθε 1000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 
3 έως 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

 
 

α. το πάχος στρώσης 
 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 
 

 
 
2.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 

βαρών των 3 έως 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% 
του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 
 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 3 έως 5 πυρήνες (παρ. ΣΤ-1.4.2) 

κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
 Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 

ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 
2.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα. 

 
2.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 
30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας 
εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

 
 Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα διάστρωσης 

και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της 
εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου 2.4 σε 
5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και 
επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265 
(όπως συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο ΣΤ-2.6).  Θα γίνει 
έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος 
µπορεί να κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 
αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης.  

 
2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 

ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 
 
2.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 

στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 10 mm. 

 
2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 
 Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις : 
 

- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της 
διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα 
τυχόν αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών 
σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ. 

 
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 

 
2.6.3 Οµαλότητα 
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 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη παράλληλα 

και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν : 
 

- Προκειµένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα  10  mm 
 
- Προκειµένου περί της στρώσης κυκλοφορίας :     Τα    5  mm 
 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας 
κυκλοφορίας. 

  
Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 
10 µ. 

 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 

διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

 
 
ΣΤ –3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
3.2        ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 

Το ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και 
συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265, σε 
συµφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε προς κατασκευή στρώσης, µε τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές : 
 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 

(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, 
είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160ο C. 

 
3.3         ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 εκ. 
ούτε µεγαλύτερο από 6 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της 
διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  

 
∆ιευκρινίζεται ότι, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκείς οδοστρωτήρες, ελαστιχοφόρους ή / 
και δονητικούς, σε αριθµό και απόδοση, ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση και 
οµαλότητα πριν το µίγµα κρυώσει (ελάχιστος αριθµός οδοστρωτήρων δύο (2) ανά συµβατικό 
διαστρωτή και ένα (1) επιπλέον για γενική συµπύκνωση.  
 

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ 
Α265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 
ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 

 
 
3.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C τη στιγµή της διάστρωσης 
(µετρούµενα πίσω από τη δονητική πλάκα).  
 

3.4.2        ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 

Κάθε 1000m2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 3  έως 
5 (πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 
 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή T-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας) 
 
 

3.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 

Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 
βαρών των 3 έως 5 (πέντε) πυρήνων (παρ.3.1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 
97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά τη µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
3.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
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Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 3 έως 5 (πέντε) πυρήνες (παρ. 
1.4.2 της ΣΤ-1) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 

3.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα 
και υπάρχει αποδεδειγµένη εµπειρία χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσµάτων πυρηνικών 
µετρήσεων σε σύγκριση µε αυτά των συµβατικών µεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών 
τµηµάτων). 

 
3.4.6 Άλλες κατασκευαστικές πληροφορίες 
 
 Πέραν των αναφεροµένων στην ΠΤΠ Α265, ειδικότερες λεπτοµέρειες κατασκευής της εν λόγω 

ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους αλλά και γενικά ασφαλτικών στρώσεων 
περιλαµβάνονται στο τέλος της παρούσας ΤΣΥ. 

 
 
3.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατασκευάσει, αρχικά, δοκιµαστικά τµήµατα -  µε 
ενεργοποίηση της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που 
θα κινητοποιήσει ανά ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και µε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των µεθοδολογιών 
και οδηγιών εργασίας µήκους µεγαλύτερου των 30µ και µικρότερου των 60µ. για συµβατική 
µέθοδο κατασκευής. Τα κατασκευασθέντα δοκιµαστικά τµήµατα µπορούν να ενσωµατωθούν 
στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 
 
Στα τµήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα 
διάστρωσης και συµπύκνωσης και η ίδια οµάδα εργασίας που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας ΑΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στα 
εν λόγω τµήµατα θα γίνουν απαραίτητα ΟΛΕΣ οι θερµοκρασιακές µετρήσεις υλικών 
(Παρασκευαστήριο, φορτηγά µεταφοράς κατά την εκφόρτωση, στο διαστρωµένο υλικό πίσω 
από την πλάκα διάστρωσης / προσυµπύκνωσης, στο διαστρωµένο υλικό και µετά τις 
συµπυκνώσεις),  καθώς και οι έλεγχοι σε 5 (πέντε) πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της 
επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που 
προβλέπονται στην παρ. 4.11 της ΠΤΠ Α265 (όπως συµπληρώνονται - τροποποιούνται µε την 
παρακάτω παράγραφο 3.6).  
 
Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται αν, µε το διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το 
προσωπικό που διατίθεται για τις εν λόγω εργασίες, ο Ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την 
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ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού της ΠΤΠ Α265 και των 
λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης. 

 
3.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 4.11 ΤΗΣ 

ΠΤΠ Α 265 
 
Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α265 συµπληρώνεται – τροποποιείται ως ακολούθως : 

 
3.6.1 Στάθµη 
 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 
στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της εγκεκριµένης τροποποιηµένης µελέτης 
και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 8mm για την 
περίπτωση της χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέµατος, και ± 6mm  για την 
περίπτωση της χρήσης ασφαλτοσκυροδέµατος τύπου  κυκλοφορίας. 
 

3.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων  
 

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις : 
 
− Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της 

διατοµής  Επιπλέον θα χωροσταθµούνται πρόσθετα ενδιάµεσα σηµεία, σε τρόπο που η 
µέγιστη απόσταση, µεταξύ διαδοχικών χωροσταθµικών σηµείων ανά διατοµή να µην 
υπερβαίνει τα 5,0 µ. [ π.χ. στις θέσεις όπου η διατοµή τέµνει την προβλεπόµενη οριστική 
διαγράµµιση (π.χ λωρίδων ) 

− Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 5.00 µ. (κατά µήκος του 
άξονα). 

 
Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί οι 
χωροσταθµίσεις του Αναδόχου από την Υπηρεσία. 
 
 
 
 

3.6.3 Οµαλότητα 
 

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο πήχη παράλληλα και κάθετα 
προς τον άξονα της οδού. 
 
Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού 
ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν για την 
περίπτωση χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέµατος τα ± 8mm, προκειµένου δε 
για στρώση κυκλοφορίας τα ± 6mm. 
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Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας 
κυκλοφορίας. 
 
Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 
5.0 µ. 
 
Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ :        ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

                                             
 
Ζ - 1  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 
 

 
1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Αντικείµενο των µέτρων ασφαλείας των  οδικών έργων αποτελούν : 
  
1.1.1  Τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας  
 
1.1.3 Τα στηθαία τεχνικών έργων  
 
  Επί πλέον στο παρόν κεφάλαιο εντάσσονται και οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης  
 
 
1.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικώς για τα µέτρα ασφαλείας των οδικών έργων ισχύουν οι Προδιαγραφές Μεταλλικών 
Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189Β’/6-4-88), οι Προδιαγραφές για τα Στηθαία Ασφαλείας New Jersey 
(∆3γ/Ο/5/43-2/10-5-91), η Τεχνική Οδηγία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας (∆3γ/Ο/5/13-2/18-2-
92), η Προδιαγραφή για τα ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας (∆3γ/Ο/6/181-2/27-8-
90) και οι σχετικοί κανονισµοί που περιλαµβάνονται στον ΚΜΕ. και στα αντίστοιχα Π.Κ.Ε.  

 
1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Ως στηθαία ασφαλείας, παντός τύπου, ορίζονται τα εξαρτήµατα συγκράτησης των οχηµάτων από 
εκτροπή της πορείας τους εκτός οδού από πρόσκρουσή τους σε εµπόδιο από ανατροπής τους ή 
τέλος από διέλευσή τους στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. 

 
Ως ορισµός των «εµποδίων» από τα οποία τα στηθαία ασφαλείας προφυλάσσουν τα οχήµατα από 
πρόσκρουση είναι τα ακόλουθα: 

 
1. Oδόστρωµα υπεραστικής οδού κατηγορίας Ζ και ανώτερης ή αστικής οδού λειτουργικής 

κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης. 
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2. Υπάρχουσες δενδροστοιχίες µε κορµούς δέντρων διαµέτρου d ≥0,10µ. 
3. Μόνιµες συγκεντρώσεις νερού βάθους τουλάχιστον 0,60µ. 
4. Βράχοι. 
5. Τοίχοι αντιστήριξης (ύψους όψης µεγαλύτερου από 0,30.) ή «πτώσεις» ύψους 

µεγαλύτερου από 0,50 , και µε κλίση υ:β≥1:1. 
6. Ιστοί ή πύργοι ηλεκτροφωτισµού της οδού. 
7. Στύλοι ή / και πυλώνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ (και λοιπά παρόµοια). 
8. Τάφροι αντιπληµµυρικών - στραγγιστικών δικτύων βάθους µεγαλύτερου από 1,00µ (µε 

διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 
9. Υπερυψωµένες αρδευτικές διώρυγες ή υπερυψωµένα «καναλέτα» άρδευσης (µε διεύθυνση 

παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 
10. Ρέµατα βάθους (σε σχέση µε το παρακείµενο έδαφος) h ≥ 0,50µ και κλίσης πρανών 

υ:β≥1:1 (µε κατεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 
11. Υπάρχοντα µεµονωµένα δέντρα µε κορµό διαµέτρου d ≥0,10µ. 
12. Κτίσµατα, ή κάθε είδους υπερυψωµένες δοµικές κατασκευές ύψους µεγαλυτέρου από 

0,30µ. 
13. Αντιθορυβικά πετάσµατα.  

 
Ως «στηθαία ασφαλείας» νοούνται σε αυτό το άρθρο τόσο τα µεταλλικά στηθαία . 
 
 
 
 
      

1.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ανάλογα µε την κατά περίπτωση διατοµή του δρόµου λαµβάνονται τα αντίστοιχα µέτρα ασφάλισης.  
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 

Από άποψη συµβατικών προδιαγραφών υλικών και εργασίας προδιαγράφονται, γενικώς: 
 

- Η κατασκευή µεταλλικών στηθαίων 
- Οι επιτρεπόµενες κατασκευαστικές αντοχές 

 
Οι γενικές προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας αφορούν σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία 
αυτών.  
Πλέον συγκεκριµένα προδιαγράφονται: 
- Οι αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων 
- Τα Στηθαία Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ -6) 

 
   

1.5.1 Συµβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

1.5.1.1 Κατασκευή µεταλλικών στοιχείων 
 
 Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των µεταλλικών στηθαίων πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα ΠΚΕ ανάλογα µε το υπόψη οδικό έργο (αυτοκινητόδροµος, κλάδοι κόµβων, 
δευτερεύουσες οδοί κλπ) και την θέση του οδικού έργου σε διατοµή (διατοµή σε όρυγµα, διατοµή 
σε επίχωµα, µε ή χωρίς πλευρική τάφρο κ.λ.π.) καθώς και στις υπόλοιπες προδιαγραφές και τους 
όρους δηµοπράτησης. 

 
Τα µεταλλικά στηθαία µε χαλυβδοσωλήνα θα τοποθετούνται υψοµετρικά έτσι ώστε η άνω στάθµη 
της χαλυβδοσωλήνας να τοποθετείται σε ύψος 0,75µ πάνω από την προσκείµενη επιφάνεια 
χρήσης. 
 
Σε στηθαία µε χειρολισθήρα, η άνω στάθµη του χειρολισθήρα θα βρίσκεται σε ύψος 1,10µ πάνω 
από την παρακείµενη επιφάνεια χρήσης.  
 
Για τα µεταλλικά στηθαία, µετά την τοποθέτηση των ορθοστατών, θα γίνεται η σύνδεση της 
χαλυβδοσωλήνας και των παρεµβληµάτων µε τους ορθοστάτες µε τους κατάλληλους κοχλίες. Η 
κοχλίωση θα είναι σύµφωνη µε τους σχετικούς κανονισµούς NF 27-113, 27-311 και 27-350, κλάσης 
5,8 (ή ανάλογες προδιαγραφές χώρων Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α). Οι κοχλίες θα σφίγγονται µε µία 
ροπή 150Νµ.  

 
Κατά την τοποθέτηση της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται και η τοποθέτηση των αντανακλαστικών για 
τα οποία γίνεται αναφορά στην συνέχεια. 
 
Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη, έτσι 
ώστε ο ορθοστάτης  να αποτελεί και άξονα του επικαλυπτόµενου τµήµατος των δύο τεµαχίων. 
Όλες οι κεφαλές των κοχλίων στερέωσης θα τοποθετούνται προς την πλευρά της πρόσοψης των 
στηθαίων. Η τελική ρύθµιση όλων των στοιχείων του συστήµατος συναρµογής θα γίνει µε 
χαλάρωση, υποστήριξη  και σφίξιµο των κοχλιών στερέωσης, απαγορευόµενου άλλου τρόπου 
ρύθµισης. Συµπληρωµατικά για τις κοχλιώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια. 
 
Σηµειώνεται ειδικά ότι η τοποθέτηση των τεµαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται έτσι ώστε στο 
τµήµα επικάλυψης των δύο τεµαχίων να βρίσκεται προς την πλευρά της οδού (επικαλύπτουσα 
χαλυβδοσανίδα) το τεµάχιο της χαλυβδοσανίδας που συναντάται πρώτο κατά την φορά της 
κυκλοφορίας. 
 
Όλες οι απαιτούµενες συγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του τεύχους 66 του 
CPC κεφάλαιο ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών ΕΟΚ ή ΗΠΑ). 
 
Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω τραυµάτων, χτυπηµάτων ή λόγω 
συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από λίπη, από σκουριές κλπ και 
στη συνέχεια θα βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, µε βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. 
 



 
 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το πάχος της βαφής της 
συνεχόµενης επιφάνειας, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-10 της ΤΣΥ  και των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης. 
 
Στην κατασκευή στηθαίων  περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση αντανακλαστικών 
ορθογωνικού σχήµατος εµβαδού περίπου 50 cm2 τα οποία (αν δεν προδιαγράφονται διαφορετικά 
στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια 
στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα  σε πλαστική βάση. 

 
Σε κάθε όψη στηθαίου ασφαλείας θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά στους 

ειδικούς όρους δηµοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (µία όψη ερυθρά και µία αργυρόλευκη) 

 
Οι δύο αντανακλαστικές επιφάνειες θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 30° περίπου. 
 
Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 µέτρα µήκους στηθαίου και κατά µέγιστο ανά 12µ 
µήκους στηθαίου. 
 

Για τµήµατα στηθαίων που κατασκευάζονται σε έργα µε περιορισµένες συνθήκες ορατότητας η 

απόσταση µεταξύ των αντανακλαστικών στοιχείων θα περιορίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στην συνέχεια . 

 
Η στερέωση του κάθε αντανακλαστικού στοιχείου στο σκυρόδεµα θα γίνεται µε δύο τουλάχιστον 

κοχλίες.  

 
Εναλλακτικά, και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης, 
θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αντανακλαστικές επιφάνειες από πρισµατικούς 
αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους, ή από ειδικές 
µεµβράνες µε µικροπροσµατική δοµή (π.χ. τύπου DIAMOND GRADE της 3Μ). 
 

 
1.5.1.2. Ανοχές 
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 Η ανοχές στη γεωµετρία των κατασκευασµένων στηθαίων, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά είναι 
το πολύ 1 εκ. από τις θεωρητικές γραµµές χάραξης (υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά) σε όλο το 
µήκος κάθε ενιαίου τµήµατος, άσχετα µε τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας έδρασης. 

 
 

1.5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
1.5.2.1 Ορθοστάτες 

 
(1) Οι ορθοστάτες στήριξης των µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα είναι χαλύβδινοι, διατοµής 

U 120Χ55Χ5 χλστ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους διαφόρους τύπους στηθαίων στις 
παρακάτω υποπαραγράφους) και µήκους αναλόγου προς το κάθε  τύπο στηθαίου, όπως 
αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των τύπων στηθαίων παρακάτω. Η προστασία των 
ορθοστατών από τη διάβρωση θα γίνει µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε ελάχιστη 
επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνεια τους σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τα 
υπόλοιπα µεταλλικά είδη στο άρθρο Γ-10 αυτής της ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. Στην προµήθεια των ορθοστατών περιλαµβάνονται και οι κατάλληλοι 
γαλβανισµένοι κοχλίες στήριξης του παρεµβλήµατος. 

 
(2) Στα στηθαία µε χειρολισθήρα στα οποία προβλέπεται δυνατότητα επιµήκυνσης των 

ορθοστατών (µε ηλεκτροσυγκόλληση), η επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη στήριξη του 
χειρολισθήρα θα είναι προστατευµένη µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, όπως και ο 
υπόλοιπος ορθοστάτης, η δε εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης του ορθοστάτη θα έχει γίνει πριν 
από το γαλβάνισµα. 

 
1.5.2.2 Παρεµβλήµατα (spacers) 

 
(1) Στα στηθαία ασφαλείας τύπου ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ-6 θα προβλέπεται κατασκευή 

παρεµβληµάτων. 
 
 Τα παρεµβλήµατα θα είναι χαλύβδινα, γαλβανισµένα µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε 

ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειά τους σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τα 
µεταλλικά είδη στο άρθρο Γ-10της ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
(2) Στα µονόπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύποι στηθαίων ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ-6) θα 

χρησιµοποιούνται πρότυπα «παρεµβλήµατα ειδικού τύπου» (STANDARD LIGHT TYPE 
SPACERS). Τα παρεµβλήµατα αυτά θα έχουν διατοµή U 50Χ65Χ3 χλστ. Το µήκος των 
παρεµβληµάτων θα είναι ίσο προς 306 χλστ (όσο το ολικό ύψος της αυλακωτής λαµαρίνας 
του στηθαίου) θα γίνονται όµως δεκτά και παρεµβλήµατα µε µήκος ίσο µέχρι 320 χλστ. 

 
 

1.5.2.3 Αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και αντανακλαστικά 
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(1) Η χαλύβδινη αυλακωτή λαµαρίνα των στηθαίων ασφαλείας («χαλυβδοσανίδα») θα πρέπει 
να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

  
- Η προστασία της χαλυβδοσανίδας από τη διάβρωση θα γίνει µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειας της σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται και για τα υπόλοιπα µεταλλικά είδη αυτής της εργολαβίας, όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο Γ-10 αυτής της ΤΣΥ στην ΕΣΥ ή/και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
- Η χαλυβδοσανίδα θα έχει  ειδική αυλακωτή διατοµή [τύπου ARMCO FLEX BEAM 

GUARDRAL ή PROFIL «Α» των γερµανικών κανονισµών - Βλέπε TECHNISCHE 
LIEFERBEDINGUNGEN FÜR STAHLSCHUTZPLANKEN AN 
BUNDESFERNSTRASSEN (TL-SP 1972) 

 
- Μετά τη διαµόρφωση (εξέλαση) το έλασµα θα έχει πλάτος 80 χλστ ύψος 306 χλστ και 

πάχος ελάσµατος 3,0 χλστ. Οι ανοχές θα είναι αυτές που προβλέπονται από το DIN 1016 
 
- Η χαλυβδοσανίδα θα κατασκευάζεται σε προτυποποιηµένα τεµάχια µήκους τουλάχιστον 

4,31 µ (ώστε να υπάρχει το απαιτούµενο πρόσθετο µήκος για τις επικαλύψεις), αλλά το 
επιµετρούµενο µήκος, (για τις περιπτώσεις, όπου η προµέτρηση γίνεται µε το µέτρο 
µήκους) θα είναι το ωφέλιµο µήκος, που υπολογίζεται ίσο προς 4,00µ 

 
- Η κατασκευή της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται από έλασµα βιοµηχανικής παραγωγής, 

αποκλειόµενης της χρήσης χάλυβα που προέρχεται από επανάτηξη. Το έλασµα θα είναι 
συνεχές χωρίς συγκολλήσεις, και θα προέρχεται από καινούργιο υλικό που ουδέποτε έχει 
χρησιµοποιηθεί. 

 
- Κάθε τυπικό τεµάχιο θα φέρει προκατασκευασµένες (πριν από το γαλβάνισµα) οπές 

στερέωσης ανά 2,00 µ. , οι οποίες θα είναι ηµικυκλικών καταλήξεων, διατοµής 20Χ40 
χλστ. 

 
- Επίσης το τυπικό τεµάχιο θα φέρει προκατασκευασµένες (πριν από το γαλβάνισµα) οπές 

στερέωσης ανά 2,00µ., οι οποίες θα είναι ηµικυκλικών καταλήξεων, διατοµής 20Χ60 
χλστ. 

 
- Για την περίπτωση κατά την οποία η χαλυβδοσανίδα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 

στηθαίων ασφαλείας µε πρόσθετη ενίσχυση και πύκνωση των ορθοστατών σε 
αποστάσεις 1.333µ., τότε οι αποστάσεις της διάτρησης θα είναι ανά 1.333µ., που θα 
έχουν γίνει µε βιοµηχανικό τρόπο και πριν από το γαλβάνισµα, όπως οι προηγούµενες 
οπές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 
(2) Στην προµήθεια της χαλυβδοσανίδας περιλαµβάνονται επιπλέον: 
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α. Η προµήθεια των κατάλληλων γαλβανισµένων κοχλίων σύνδεσης (2Χ4 τεµ. Μ16, ανά 
τεµάχιο ωφέλιµου µήκους 4,00µ) των τµηµάτων της χαλυβδοσανίδας µεταξύ τους. 

 
β. Η προµήθεια αντανακλαστικών πάνω σε βάση από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε µία όψη 

ερυθρά και µία αργυρόλευκη.  
 

 Σε κάθε όψη µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας (για τα αµφίπλευρα στηθαία κεντρικής 
νησίδας υπάρχουν δύο όψεις) θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά 
στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (µία όψη ερυθρά και µία 
όψη αργυρόλευκη) 

 
 Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 µέτρα µήκους στηθαίου και κατά µέγιστο ανά 

12µ. µήκους στηθαίου. Για την περίπτωση στηθαίων ασφαλείας που κατασκευάζονται σε 
έργα µε πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και περιορισµένες συνθήκες ορατότητας, η 
απόσταση µεταξύ των αντανακλαστικών κατά µήκος του στηθαίου θα είναι συνάρτηση 
των συνθηκών ορατότητας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνεται στρογγύλευση των 
διδοµένων αποστάσεων ώστε τα αντανακλαστικά να µπορούν να τοποθετούνται στις 
θέσεις των ορθοστατών των στηθαίων. 

 
 Το µεταλλικό έλασµα πάνω στο οποίο στερεώνεται το αντανακλαστικό θα έχει κατάλληλη 

διαµόρφωση στερέωσης (εγκοπή αντί για κυκλική οπή) ώστε να στερεώνεται στον 
κεντρικό κοχλία στερέωσης της χαλυβδοσανίδας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η 
αντικατάστασή του να µην απαιτεί αφαίρεση του κοχλία αυτού. 

 
 
 

1.5.2.4 Χειρολισθήρας και στήριξη αυτού 
 

Οι τυχόν προβλεπόµενοι χειρολισθήρες των στηθαίων θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες ISO 
MEDIUM βαρείς (πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο Φ 21/2’’. Ο άξονας των χειρολισθήρων των 
χαλύβδινων στηθαίων θα τοποθετείται οριζοντιογραφικά σε απόσταση 0,14µ από την όψη του 
ορθοστάτη (αποµακρυνόµενος από την αυλακωτή λαµαρίνα). Υψοµετρικά ο χειρολισθήρας θα 
τοποθετείται έτσι ώστε η ανώτερη γενέτειρα του να βρίσκεται σε ύψος 1,10µ πάνω από την 
προσκείµενη επιφάνεια χρήσης (οδός ή πεζοδρόµιο) 

 
Για την στήριξη των χειρολισθήρων στην απαιτούµενη θέση για τα στηθαία ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ-6 θα 
γίνεται επιµήκυνση των ορθοστατών µε διατοµή U 120Χ55Χ5 χλστ (όµοια µε τη διατοµή των 
ορθοστατών). Η επιµήκυνση των ορθοστατών θα γίνεται µε κλίση προς τα έξω και η σύνδεση µε τη 
διατοµή των ορθοστατών σε ένα ενιαίο τµήµα (χωρίς επιµήκυνση)  να είναι επιθυµητή. Στο πάνω 
µέρος των ορθοστατών θα υπάρχει κατάλληλη οπή για τη διέλευση του χειρολισθήρα που θα έχει 
ανοιχθεί πριν από το γαλβάνισµα. Πάνω από τον χειρολισθήρα και σε απόσταση 5 εκ. από αυτόν, 
ο κορµός του ορθοστάτη θα στρογγυλεύεται και τα πέλµατα θα παρακολουθούν την στρογγύλευση 
ώστε να δηµιουργείται επάνω ενιαία καµπύλη επιφάνεια. 
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1.5.2.5 Αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων 
 

Οι αγκυρώσεις των µεταλλικών Στηθαίων Τεχνικών Έργων θα πρέπει να γίνονται µε κατάλληλες 
«διατάξεις ακυρώσεις», οι οποίες θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω: 

 
α. Να εξασφαλίζουν την ανάληψη του φορτίου πρόσκρουσης που θεωρείται ότι 

αναλαµβάνονται από τους τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ16 (αντοχή σε εξόλκευση ≥ 
6Μρ ο καθένας). 

 
 Για την περίπτωση βιοµηχανικού προϊόντος «κλωβού αγκύρωσης» γίνονται δεκτά τα 

επίσηµα αποτελέσµατα σχετικών δοκιµών σε ανεγνωρισµένα Εργαστήρια. 
 
 Για άλλες περιπτώσεις η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, να 

γίνουν δοκιµές σε εργαστήρια για τη δυνατότητα ανάληψης των φορτίων υπολογισµού 
από τον «κλωβό αγκύρωσης». 

 
β. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υψοµετρικής ρύθµισης στο εργοτάξιο. 
 
γ. Να είναι διαµορφωµένοι µε ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (θηλυκά) στα οποία θα 

κοχλιωθούν, µετά τη σκυροδέτηση, οι κοχλίες (αρσενικοί) στερέωσης της πλάκας 
στήριξης του ορθοστάτη. ΑΝΤΙΘΕΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (µε αναµονές µε περικόχλια) ∆ΕΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ. 

 
δ. Να εξασφαλίζει τουλάχιστον την αντιδιαβρωτική προστασία που προβλέπεται από το 

άρθρο Γ-10 της ΤΣΥ  ή  / και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
ε. Να προβλέπονται κατάλληλα θερµοπλαστικά πώµατα (προσωρινής προστασίας των 

οπών του κλωβού για την αποφυγή εισχώρησης σκυροδέµατος κατά τη διάστρωση) και 
θερµοπλαστικά καλύµµατα προστασίας των κεφαλών των περικοχλίων µετά το σφίξιµό 
τους. 

 
στ. Να εξασφαλίζονται απαιτήσεις βιοµηχανικής ακρίβειας διαστάσεων και κατασκευαστικής

 λεπτοµέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα κατά τη φάση στερέωσης των 
στηθαίων. 

 
ζ. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στεγανοποίησης της τυχόν υπάρχουσας στρώσης 

κατασκευαστικής λεπτοµέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα κατά τη φάση 
στερέωσης των στηθαίων.  

 
1.5.3 Προδιαγραφές στηθαίων ανά τύπο 
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1.5.3.1 Στηθαίο Τεχνικών Έργων -2 (ΣΤΕ-2) 
 
 Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας µε χειρολισθήρα σε περιοχές τοίχων 

αντιστήριξης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες διατοµής U 120Χ55Χ5 που τοποθετούνται σε 
αποστάσεις µεταξύ τους ίσες προς 2,00µ που να πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 1,10µ 

 
 Τα επί µέρους τµήµατα του στηθαίου είναι οι ορθοστάτες, τα παρεµβλήµατα, η ειδική αυλακωτή 

λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και ο χειρολισθήρας. Το συνολικό µήκος των ορθοστατών είναι ίσο 
προς 2,25µ (1,75µ µήκος ο ορθοστάτης και 0,50µ µήκος η επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη 
στερέωση του χειρολισθήρα). 

 
 Η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλων οπών (σε διάµετρο και 

βάθος) µε περιστροφική διάτρηση (µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού) οι οποίες θα ξαναγεµίσουν 
µε άµµο (εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 0,20µ που θα γεµίσει µε υλικό ίδιο προς το υλικό 
της τελικής επιφάνειας του έργου πχ φυτικές γαίες) που θα συµπυκνώνεται κατάλληλα (µε δονητική 
πλάκα) µετά την τοποθέτηση και ρύθµιση των ορθοστατών. 

 
 Επίσης επιτρέπεται να γίνει η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος µε έµπηξη τους µε µέθοδο 

εκτόπισης του υλικού (κρουστική ή άλλη παρεµφερή µέθοδο) εφόσον ο µηχανικός εξοπλισµός του 
Αναδόχου και οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την έµπηξη στο κατάλληλο βάθος (σύµφωνα µε τη 
µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης) τουλάχιστον σε ποσοστό 90% του πλήθους των 
ορθοστατών). 

 
 Για την περίπτωση που δεν µπορεί να τηρηθεί αυτός ο περιορισµός (πχ βραχώδες έδαφος ή 

ανεπαρκής κρουστικός εξοπλισµός του Αναδόχου) τότε θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά η 
µέθοδος στερέωσης µε περιστροφική διάτρηση. 

 
 Η διαπίστωση της δυνατότητας χρησιµοποίησης κρουστικής κλπ µεθόδου για την έµπηξη µε 

εκτόπιση του υλικού θα γίνεται σε δοκιµαστικό τµήµα των πλέον δυσχερών χαρακτηριστικών του 
τµήµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος. 

 
  
1.5.3.2 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-6 (ΣΤΕ-6) 
 
 Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας µε χειρολισθήρα σε γέφυρες και οχετούς 

στέψης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες που τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους ίση προς 
1,333 µ και που πακτώνονται πάνω στο φορέα µε τη βοήθεια χαλύβδινης πλακός έδρασης 
διαστάσεων 250Χ300Χ10 mm και κοχλίωσης σε «διάταξη αγκύρωσης» (µονόπλευρου στηθαίου). 
Μεταξύ της σιδηράς πλάκας έδρασης των ορθοστατών και της επιφάνειας σκυροδέµατος επί της 
οποίας στερεώνονται, παρεµβάλλεται πλάκα Neoprene  διαστάσεων 250Χ300Χ10 χλστ για τη 
δυνατότητα υψοµετρικής ρύθµισης (κατακορύφωσης) των στηθαίων. 
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 Το συνολικό µήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 1,13m χωρίς το πάχος της χαλύβδινης πλάκας 
έδρασης του ορθοστάτη και χωρίς το πάχος της πλάκας Neoprene (0,505m µήκος ο ορθοστάτης 
και 0,525m η επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη στερέωση του χειρολισθήρα) 

 Το µήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 505mm, έτσι ώστε µε την χαλύβδινη πλάκα στήριξης και 
το από Neoprene παρέµβληµα, η ανώτατη στάθµη της χαλυβδοσανίδας βρίσκεται σε ύψος 0,65m 
πάνω από την επιφάνεια στην οποία εδράζονται οι ορθοστάτες. 

 
 Η αγκύρωση των ορθοστατών στο υποκείµενο έργο σκυροδέµατος θα γίνεται µε τέσσερις κοχλίες 

Μ16 και τη «διάταξη αγκύρωσης». 
 
 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
 
 
1.6.1 Οι εν γένει, προδιαγραφόµενες στο Τιµολόγιο εργασίες, προκειµένου περί µεταλλικών στηθαίων 

ασφαλείας είναι: 
 
 
 

1. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων, ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, υλικών του 
κυρίως στηθαίου 

2. Η µεταφορά των ως άνω (1) στοιχείων επί τόπου του έργου 
3. Η κατεργασία τους (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση, κάµψη λόγω 

οριζοντιογραφικής απαίτησης) 
4. Η διάνοιξη οπών και λάκκων θεµελίωσης των ορθοστατών 
5. Η τοποθέτηση - ρύθµιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωσης των στηθαίων σε 

αυτούς. 
6. Η επαναπλήρωση του εναποµένοντος σκάµµατος και η συµπύκνωση του υλικού 

επαναπλήρωσης 
7. Η τοποθέτηση των ανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 µέτρων µεταξύ τους. 
8. Η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή συγκόλληση, κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από 

την σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-10 της παρούσας ΤΣΥ 
και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δηµοπράτησης για το είδος 
προστασίας. 

9. Η αποκοµιδή όλων των προϊόντων ορυγµάτων (από την διάνοιξη των οπών ορθοστατών 
των µεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία. 

10. Οι δαπάνες διαµόρφωσης των άκρων των στηθαίων και στις περιοχές αρµών. 
11. Οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης των χαλυβδοσανίδων όταν προβλέπεται 

πύκνωση των ορθοστατών. 
12. Όλες οι λοιπές εργασίες και δαπάνες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, που είναι 

αναγκαίες για την πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
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1.6.2 Οι προδιαγραφόµενες στο Τιµολόγιο εργασίες προκειµένου περί στηθαίων ασφαλείας τεχνικών 
έργων είναι: 

 
1. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων, ανά τύπο στηθαίου υλικών 
2. Η επί τόπου του έργου µεταφορά τους  
3. Η κατεργασία τους (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση) 
4. Η τοποθέτηση - ρύθµισης - πάκτωση των ορθοστατών  και στερέωσης των στηθαίων στους 

ορθοστάτες 
5. Η τοποθέτηση ανακλαστήρων σε αποστάσεις 12,00 µέτρων µεταξύ τους. 
6. Η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από την 

σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα. 
7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον απαιτείται 

µία πλήρως ολοκληρωµένη εργασία 
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1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
 
1.7.1 Μεταλλικά στηθαία  
 

Η επιµέτρηση και πληρωµή αυτών γίνεται αναλόγως του συγκεκριµένου τύπου αυτών, µε βάση την 
ανά τύπο τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου στηθαίου 

 
1.7.2 Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων 

 
 
1.7.2.1 Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ-6 
 
 Στα στηθαία ασφαλείας ΣΤΕ-2 και ΣΤΕ-6 των τεχνικών έργων η επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

γίνεται ανά µέτρο µήκους, µε βάση την ανά τύπο τιµή κάθε στηθαίου. 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από το Συντονιστή Ασφαλείας του 

Έργου, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµούς: 

••••Π.∆.105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην 

εργασία 

••••Π.∆. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας 

••••Π.∆. 778/80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Έργων. 

••••Π.∆. 17/96 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία. 

••••Π.∆. 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική 

διακίνηση φορτίων. 

••••Π.∆. 31/90 Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης Τεχνικών Έργων . 

••••Π.∆. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. 

••••Π.∆. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

••••Π.∆. 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµικών και πάσης φύσης έργα πολιτικού µηχανικού 

••••Ν.1568/85 Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 

••••Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

1.ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο αφορά την µελέτη για την ανάπλαση του ΚΧ 9760 και της γύρω περιοχής. 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η µελέτη αφορά στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου του οικοδοµικού 

τετραγώνου 9760  του ∆ήµου Αµαρουσιου, του ανώνυµου πεζοδρόµου νότια του ΚΧ 9760, της οδού 
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Κονίτσης από την οδό Κέκροπος ως την οδό  Αγίου Αθανασίου, της οδού αγίου Αθανασίου από την 

οδό Κονίτσης ως την οδό  Σωρού  και της οδού Σωρού από την οδό  Αγ. Αθανασίου εώς την οδό 

Αµµοχώστου. 

 Σκοπός της µελέτης είναι η αναβάθµιση της εν λόγω περιοχής µέσω της δηµιουργίας ενός 

ελεύθερου δηµόσιου χώρου αναψυχής και πρασίνου, που θα συµβάλει στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων του δήµου και ταυτόχρονα θα αποτελέσει πόλο έλξης για τις γύρω περιοχές. 

Παράλληλα το νέο πάρκο θα αναβαθµίσει αισθητικά την περιοχή και θα της προσδώσει ένα “νέο 

ύφος”, µία “νέα ταυτότητα”. Τέλος, µέσω της ενίσχυσης του πρασίνου, της χρήσης ψυχρών υλικών και 

γενικότερα µέσω ενός σχεδιασµού βασισµένου σε βιοκλιµατικές αρχές, θα επιτευχθεί η αναβάθµιση 

του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των επιπέδων θερµικής άνεσης. 

 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής και επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Αµαρουσίου µε έδρα επί της οδού Β. Σοφίας 9 τηλ. 210.8760140, fax. 

210.8760500 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις:    

 

Α’ Φάση-Χωµατουργικές εργασίες οδοποιίας  

Σε ότι αφορά την οδοποιία οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν θα γίνουν σε ελάχιστο 

βάθος 0,50 µ. Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφών θα γίνει µε τη χρήση φορτωτή 

και οι µεταφορές θα  γίνουν µε φορτηγά αυτοκίνητα. Οι επιχώσεις θα γίνουν µε τη χρήση 

φορτωτή γαιών και συµπύκνωση αυτών µε οδοστρωτήρα. 

 

Β’ Φάση-Σκυροδετήσεις-Τοποθέτηση Κρασπέδων –Επιστρώσεις ∆απέδων 

Στη φάση αυτή θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης κρασπέδων στις οδούς 

που θα κατασκευασθούν, και αφού τοποθετηθούν τα κράσπεδα θα πραγµατοποιηθεί 

σκυροδέτηση των ρείθρων. Στα πεζοδρόµια τοποθετούνται ψυχρές τσιµεντόπλακες 

πεζοδροµίου, ενώ στο ΚΧ 9760 τοποθετούνται ψυχροί κυβόλιθοι, δάπεδα από κουρασάνι, 
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πατηµένο χώµα, χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, βιοµηχανικό δάπεδο τσιµετνοειδούς βάσης και 

ελαστικό δάπεδο παιδικής χαράς και κηπευτικό χώµα. 

 

4.1.Προσωρινή παραλλαγή οδών  

Θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις των οδών διασφαλίζοντας σε κάθε 

περίπτωση πλάτος µίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.  Η παραλλαγή των οδών θα 

γίνει µε οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση τµηµάτων εντός της απαλλοτριωµένης ζώνης.  Τα 

κυκλοφορούµενα τµήµατα των οδών θα διαχωρίζονται από τα τµήµατα στα οποία θα 

εκτελούνται εργασίες µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα επί των οποίων θα 

τοποθετηθούν κυµατοειδείς λαµαρίνες ή έγχρωµα πλέγµατα σήµανσης. 

4.2.Τεχνικά-Οδοστρωσία 

Για τα έργα ανάπλασης των οδών αρχικά θα κατασκευασθούν τα τεχνικά έργα, στη συνέχεια 

θα γίνει η οδοστρωσία. Ακολουθούν οι εργασίες σκυροδέτησης, διαµόρφωσης 

κρασπεδορείθρων και θα ακολουθήσει πλακόστρωση πεζοδροµίων. 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

5.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί υπεύθυνούς µε ποικίλες εξουσίες και καθήκοντα, προς αποφυγή 

οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος. 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας και οι Μηχανικοί Ασφαλείας του έργου ευθύνονται για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας και τις  προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες της Εργοδοσίας του Συντονιστή Ασφαλείας, των Μηχανικών 

Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και των εργαζοµένων πηγάζουν από τις διατάξεις του 

Ν.1568/85 και του Π.∆.305/96. 

Ο συντονιστής Ασφαλείας ενηµερώνει µέσω του ∆ιευθυντή Εργοταξίου, τον ∆ιευθυντή 

Έργου όσον αφορά την ασφάλεια και τα µέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 
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Αν αυτά τα µέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο ∆ιευθυντής Έργου θα πρέπει να ενηµερωθεί και 

να εγκρίνει την αλλαγή και τα µέτρα.  Εντούτοις η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον 

∆ιευθυντή Έργου. 

6.ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

Ο αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα ή 

επιπτώσεις στην υγεία κανενός και να αποτρέψει οποιοδήποτε συµβάν το οποίο θα 

µπορούσε να προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή 

απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα 

µπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το καλό όνοµά της. 

Ο Ανάδοχος αναµένει κάποια παρόµοια αντιµετώπιση από τους υπεργολάβους.  Επίσης 

προβλέπει και επισηµαίνει πιθανούς κινδύνους οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν κατά την 

διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή ή την 

ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος καθιερώνει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τους 

κανόνες ασφαλείας και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων.  Το προσωπικό που θα 

προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να 

αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο του ίδιους ή τρίτους. 

Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, ενηµερώνεται από το Μηχανικό 

Ασφαλείας για τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και του παρέχονται ενηµερωτικά έντυπα 

για τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για κάθε εργασία.  Έπειτα περνάει από την 

κεντρική αποθήκη του εργοταξίου για να παραλάβει τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

που απαιτούνται για την εργασία του. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις ο ∆ιευθυντής 

Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να 

ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 

συµµόρφωση µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 

οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών 
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που εµπλέκονται.  Το αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και 

η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.  Ακολούθως αν ο 

Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες 

δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 

Σε µηνιαία βάση συγκαλείται από το Συντονιστή Ασφαλείας σύσκεψη ασφαλείας στην οποία 

συµµετέχουν οι ∆ιευθυντές των εργοταξίων, οι Μηχανικοί Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και 

Προϊστάµενοι των τµηµάτων που είναι υπεύθυνοι για θέµατα που θα συζητηθούν στη 

σύσκεψη. 

7.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όταν διαπιστώνεται µια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 

ενεργεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες «Μη συµµορφώσεις» και «∆ιορθωτικές και Προληπτικές 

Ενέργειες» του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Αναδόχου, περιγράφει τη 

διατυπωµένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές 

ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.   

Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του 

καθορισµένου χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός 

Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει 

γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν µη συµµόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς 

µη συµµόρφωσης από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη 

σχετική διαδικασία. 

Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στο Μηχανικό Ασφαλείας και το Γιατρό 

Εργασίας.  Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας 

πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό 

αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

Θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου.  Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του 
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έργου θα λαµβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται 

η µεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχηµάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα 

εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη 

και λήψη αποφάσεων. 

8.ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο.  Στα σηµεία εισόδου 

και εξόδου στους εργοταξιακούς χώρους έχουν αναρτηθεί πινακίδες προειδοποιητικές 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ», πινακίδες µείωσης της 

ταχύτητας, µπάρες και σήµανση των ορίων των δρόµων για να µην εισέρχονται τρίτοι στο 

έργο.                   

Γ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

9.ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

••••Που βρίσκεται και πώς χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

••••Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων 

βοηθειών του τµήµατός του. 

10. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

����Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 

ασφαλείας) και φόρµα. 

����Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

����Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του 

έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 

����Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
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����Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί 

όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

����Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς 

εδάφους, πάγκου εργασίας κλπ. 

����Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. Σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

����Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 

����Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση 

µε τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό παραγωγής. 

����Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας τους. 

����Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι 

κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση,   ρύθµιση στη µηχανή ή 

εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

Κατά την ανέγερση γεφυρών και γενικά τεχνικών έργων παρέχονται ασφαλείς χώροι 

εργασίας οι οποίοι µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), 

καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

ασφάλειας.  Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό0 προειδοποιείται 

για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και λαµβάνει όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες 

ασφαλείας από τους αρµόδιους του εργοταξίού που είναι επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη. 

Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις 

σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, γίνεται παρέµβαση αµέσως από 

τον αρµόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του 

εργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.   
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11.ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα  µε το Π.∆.396/94 επιβάλλεται η πιστή 

εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών: 

iΝα φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε 

στους δρόµους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.  

iiΝα φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας 

συγκεκριµένης εργασίας. 

iii∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να 

τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος 

(ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη 

ατοµικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη.  

 

1.Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά 

ασφαλείας.  Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

iΓυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο –ασετιλίνης ή µε τροχό. 

iiΓυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

2.Γάντια 

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

i∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών 

και µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, 

τρυπήµατα και τραυµατισµούς γενικά. 

iiΛαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 

 

3.Παπούτσια ασφαλείας 

iΤα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόµενους που διακινούνται στους 

δρόµους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 
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iiΟι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 

οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία 

προσωπικού. 

 

4.Φόρµα εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την 

επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 

Οι τύποι φόρµας είναι οι εξής: 

  Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 

iΑδιάβροχες έναντι βροχής κλπ. 

 

5.Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 

6.Ωτοασπίδες 

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν ωτοασπίδες. 

 

7.Μάσκες 

Σε εργασίες όπου παράγεται σκόνη χρησιµοποιούνται µάσκες µιας χρήσεως και όπου 

υπάρχουν  

επικίνδυνα αέρια, µάσκες µε φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

 

12.Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Υπάρχει έλεγχος εισόδου στο εργοτάξιο ατόµων άσχετων µε το έργο. 

Στους επισκέπτες του εργοταξίου παρέχονται κράνη και άλλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

που ίσως χρειαστούν. 

13.ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα 

σήµατα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95. 
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Στις εισόδους και εξόδους των εργοταξιακών χώρων έχουν αναρτηθεί πινακίδες 

προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, περιοριστικές πινακίδες 

ταχύτητας και µπάρες. 

Στα µέτωπα κατασκευής χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση προκατασκευασµένα στοιχεία 

από σκυρόδεµα µε τοποθέτηση επί αυτών κυµατοειδούς λαµαρίνας ή εγχρώµου πλέγµατος 

σήµανσης, ελαστικοί κώνοι, φανοί µε αναλαµπές φωσφορούχα γιλέκα και ταινίες ασφαλείας. 

 

14.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  

Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

•Απαγορεύεται στους εργαζόµενους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση 

εργασίας που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις 

οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

•Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, 

φλόγα ή θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

•Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα 

σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κλπ.). 

•Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, 

σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

Β. Καταπολέµηση φωτιάς 

Γενικά 

•Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή.  Πρέπει 

λοιπόν να παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

•Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

Απαγορεύεται «αυστηρά» η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης 

πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

•Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

•Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα κατά κανόνα. 

•Άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων. 
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•Σκαπάνες και φτυάρια. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πάντα γοµωµένοι. 

Αντιµετώπιση πυρκαϊάς  

Για την αντιµετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο πυροπροστασίας 

που θα προβλέπει οµάδα πυροπροστασίας µε αρχηγό και υπαρχηγό, για τις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις. 

Τα µέλη της οµάδας πυροπροστασίας θα είναι εκπαιδευµένα και έτοιµα να επέµβουν σε 

περίπτωση πυρκαϊάς. 

Πέρα από τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους εργασίας του 

εργοταξίου, πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη υδροφόρα που να µπορεί να χρησιµοποιείται και 

σαν πυροσβεστικό όχηµα. 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που 

βρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πώς χρησιµοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιµα. 

Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά θα 

γίνεται αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό να χρησιµοποιείται για: 

α. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

β. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ. Να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό.   

Γ. Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς 

Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου θα πρέπει αµέσως να ειδοποιήσετε:   

•Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς.  Στη συνέχεια προσπαθήστε να 

σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα 

για την περίπτωση πυροσβεστικά µέσα. 

•Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα. 

•Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αµέσως την 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον επιστάτη ή τον 

εργοδηγό ή τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο έχει προκύψει πυρκαϊά  

 

15.ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως εγκλωβισµό εργαζοµένων από 

πτώση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα και άλλα ατυχήµατα, συγκροτείται οµάδα έκτακτης 

ανάγκης, η οποία αποτελείται από τον εργοδηγό κάθε τµήµατος και ένα ή περισσότερα 

άτοµα που έχει επιλέξει ο κάθε εργοδηγός, για να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να 

επεµβαίνουν για την αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης. 

Α. Κατάπτωση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα 

Σε περίπτωση εγκλωβισµού εργαζοµένων από πτώση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα, 

ειδοποιείται αµέσως ο εργοδηγός ο οποίος µε τη σειρά του ειδοποιεί τον προϊστάµενό του 

για κινητοποίηση του εργοταξίου.  Ο εργοδηγός µε την οµάδα έκτακτης ανάγκης και τον 

κατάλληλο εξοπλισµό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, προχωρούν στον απεγκλωβισµό των 

εργαζοµένων.  Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους ατυχηµατίες και αν κριθεί αναγκαίο 

µεταφέρονται στο νοσοκοµείο.      

 

Β. Εργατικό ατύχηµα 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα ειδοποιείται αµέσως ο εργοδηγός και η οµάδα έκτακτης ανάγκης, 

ο νοσοκόµος και ο Γιατρός εργασίας.  ∆ίνονται οι πρώτες βοήθειες στον ατυχηµατία και αν 

κριθεί αναγκαίο µεταφέρεται µε όχηµα του εργοταξίου στο νοσοκοµείο. 

Κάθε τµήµα είναι εφοδιασµένο µε φαρµακείο, εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα απαραίτητα 

φάρµακα και υλικά, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Γ. Αναγγελία ατυχήµατος 

Για κάθε εργατικό ατύχηµα, είτε σοβαρής µορφής είτε όχι, ενηµερώνονται αµέσως ο 

Μηχανικός Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και ο Προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο 

ανήκει ο ατυχηµατίας. 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας προβαίνει σε καταγραφή και έρευνα του ατυχήµατος, είτε µε 

καταθέσεις µαρτύρων είτε µε µαρτυρία του ατυχηµατία.  Στη συνέχεια συµπληρώνει το 

έντυπο αναφοράς ατυχήµατος, το οποίο υπογράφει ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία και ο 

ίδιος ο ατυχηµατίας.  Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στον CM της Επίβλεψης. 

Αν το ατύχηµα είναι σοβαρό, ο Μηχανικός Ασφαλείας συµπληρώνει και το έντυπο δήλωσης 

ατυχήµατος που αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Στη συνέχεια ο Μηχανικός Ασφαλείας, σε συνεργασία και µε το Γιατρό Εργασίας, προβαίνει 

σε ανάλυση του ατυχήµατος και προτείνει λύσεις και κάνει συστάσεις στους Προϊσταµένους 

και τους εργοδηγούς, καθώς και στους εργαζόµενους, ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοια 

ατυχήµατα. 
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16.ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ        

1.Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο8, τηρούνται επί τόπου του έργου: 

Α)  Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, υπόχρεοι για 

ενηµέρωση (άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 1396/83) και δυνατότητα του αρµοδίου οργάνου (άρθρο 

8, παρ. 3 του Ν. 1396/83). 

Β)  Βιβλίο υποδείξεων και συµβουλών ασφαλείας της εργασίας, υγιεινής και πρόληψης 

εργατικών ατυχηµάτων (άρθρα 6.1 και 9.1 του Ν.1568/85) θεωρηµένο από την Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

Γ)  Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου συστηµάτων ασφαλείας (άρθρο 19 του Ν.1568/85). 

∆)  Βιβλίο εργατικών ατυχηµάτων. 

2.Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους 

εργαζόµενους σε ζητήµατα ασφαλείας και υγιεινής. 

17.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

Α)  Η ελάχιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

Β)  Η ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

•Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

•Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

∆. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

18.ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Α. Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν: 
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�Κίνδυνος πτώσης ατόµων από ύψος 

�Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

�Κίνδυνος από αστοχία εδάφους  

�Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

�Κίνδυνος από υψηλούς θορύβους 

�Κίνδυνος εισπνοής σκόνης 

�Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

�Κίνδυνος πυρκαϊάς 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε κινούµενα µέρη του διατρητικού εξοπλισµού 

�Κίνδυνος καταπλάκωσης 

�Κίνδυνος κώφωσης 

�Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών κτιρίων  

�Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών δρόµων 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένων µε µηχανήµατα 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένων µεταξύ τους 

�Κίνδυνος ανατροπής µηχανηµάτων και οχηµάτων 

Β. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά µεταφοράς. 

Οι χειριστές φροντίζουν, ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χειρίζονται, να 

επιθεωρούνται και να συντηρούνται σωστά.  Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε 

µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης, το οποίο 

ενηµερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι χώροι εργασίας διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, 

προσπελάσιµοι και η επιλογή των µηχανηµάτων  γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον 

υπεύθυνο µηχανικό κατασκευής. 

Τα µηχανήµατα είναι εφοδιασµένα µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση 

και διαθέτουν πυροσβεστήρα.  Η χρήση τους γίνεται µόνο από χειριστές που κατέχουν την 

κατάλληλη άδεια. 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες όλες οι εκσκαφές έχουν σχεδιασθεί και έχει αποφασιστεί η 

µέθοδος που θα ακολουθηθεί, καθώς και ο τύπος αντιστήριξης που απαιτείται (για εκσκαφές 
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πάνω από 1.5 m βάθος).  Υπάρχει η µελέτη του µηχανικού του έργου για την αντιστήριξη 

των πρανών. 

Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς ερευνώνται όλες οι θέσεις υπόγειων δηµόσιων 

δικτύων όπως τηλεφώνου, ηλεκτρισµού, φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίµων κα., 

ώστε αυτά να αποµονωθούν ή να µεταφερθούν ή να επισηµανθούν και περιφραχθούν. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος αν η εκσκαφή θα επηρεάσει γειτονικά κτίρια, κατασκευές 

ή δρόµους και αν υπάρχει προγενέστερη εκσκαφή, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία ειδικά 

µέτρα ασφαλείας. 

Τα όρια εκσκαφής χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο.  Κατά τη φάση 

εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της, ώστε να υλοποιείται η σωστή και 

ασφαλής κατασκευή. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στα φάση των εκσκαφών, η εργασία γίνεται 

κατά τρόπο που να µην εκτίθενται σε κίνδυνο εργαζόµενοι. 

Σε µεγάλες εκσκαφές, όπου η πρόσβαση γίνεται µε κλίµακες αυτές εξέχουν 1µέτρο πάνω 

από το χείλος της εκσκαφής. 

Κάθε εργαζόµενος σε µία εκσκαφή προστατεύεται φορώντας κράνος, παπούτσια ασφαλείας, 

φόρµα εργασίας και όσα άλλα µέσα ατοµικής προστασίας απαιτούνται από τους κανόνες 

ασφαλείας. 

Τα όµβρια ή τα ύδατα εκσκαφής αντλούνται και αποχετεύονται.  Οι εργαζόµενοι σε εκσκαφές 

µε ύδατα εφοδιάζονται µε αδιάβροχα υποδήµατα. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση φορτίων κοντά στο  χείλος της εκσκαφής ή η διέλευση βαρέων 

οχηµάτων, εκτός αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα.  Τα προϊόντα εκσκαφής 

τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60cm από το χείλος της εκσκαφής. Όπου 

απαιτείται κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας ενώ, όπου δεν εκτελούνται εργασίες, ο 

χώρος περιφράσσεται µε ταινία ασφαλείας και τα µηχανήµατα σταθµεύον µακριά από τις 

περιοχές εκσκαφής. 

Τα διανοιγµένα φρεάτια καλύπτονται και επισηµαίνονται µε ταινία σήµανσης ώστε να 

αποφευχθεί η πτώση κάποιου περαστικού ή εργαζόµενου. 



 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

Η αποκοµιδή των προϊόντων των εκσκαφών γίνεται µε τη χρήση φορτωτών και 

φορτηγών.  Για τα µηχανήµατα αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

Για την καταπολέµηση της σκόνης που παράγεται από την προσπέλαση των 

αυτοκινήτων και οχηµάτων, προβαίνουµε σε κατάβρεγµα των δρόµων. Πριν από την έναρξη 

της φόρτωσης, το επίπεδο εργασίας διαµορφώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπει οµαλή 

πρόσβαση των οχηµάτων. Η φόρτωση των οχηµάτων γίνεται προσεκτικά χωρίς να 

επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα µεταφοράς κατά τη διαδροµή. 

Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, µεταφοράς υλικών εκσκαφής, οι χειριστές προσέχουν να 

µην υπάρχουν εργαζόµενοι κοντά στο µηχάνηµα, να µην µετακινούν φορτία πάνω από 

εργαζοµένους και να κινούνται αργά και προσεκτικά στις περιοχές που υπάρχει 

συνωστισµός οχηµάτων και προσώπων. 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ                        

Ερωτήσεις 

1.Ερευνήσατε από κοινού µε τους αρµόδιους φορείς την ύπαρξη και τη θέση δικτύων 

τηλεφώνου, ηλεκτρισµού, φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίµων; 

2.Φροντίσατε για την επισήµανση, αποµόνωση ή µεταφορά των παραπάνω; 

3.Ελέγξατε την ύπαρξη προγενέστερης εκσκαφής ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη ειδικών 

µέτρων ασφαλείας ; 

4.Πριν αρχίσει η εκσκαφή έχει σχεδιασθεί και αποφασισθεί η µέθοδος εκσκαφής και το είδος 

της αντιστήριξης; 

5.Υπάρχει µελέτη του µηχανικού του έργου για την αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής;  

Η µελέτη έλαβε υπόψη: 

-Την πιθανότητα αύξησης της ώθησης των γαιών από εµποτισµό ή άλλο λόγο; 

-Τις δονήσεις υπό τη διέλευση βαρέων οχηµάτων; 

-Την αύξηση ωθήσεων από απόθεση µηχανηµάτων ή υλικών πλησίον του ανοίγµατος; 

-Την ερπυστική παραµόρφωση του εδάφους; 

-Την αποσάθρωση;    
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6.Γίνεται έλεγχος από τον επιβλέποντα του αναδόχου µετά από κάθε θεοµηνία;  Γίνεται η 

σχετική αναγραφή στο ΗΜΑ; 

7.Κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις των πρανών και των αντιστηρίξεων;  Η ξυλεία ελέγχεται 

τακτικά (ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισµα); 

8.Ελέγχονται και αποµακρύνονται όλα τα προεξέχοντα τµήµατα τα οποία είναι δυνατόν να 

κατακρηµνιστούν; 

9.Έχετε αναθέσει την εργασία αυτή σε έµπειρα άτοµα; 

10.Σε επικίνδυνες θέσεις (ελώδη εδάφη, γέφυρες) προσδένονται οι εργαζόµενοι από 

σταθερό σηµείο ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως; 

11.Έχετε αντιστήριξη τα πρανή της εκσκαφής; Η αντιστήριξη αναγείρεται, µετατρέπεται ή 

αποσυναρµολογείται µόνο κάτω από την επίβλεψη του µηχανικού; 

12.Έχετε αντιστηρίξει τα όµορα κτίρια;  

13.Έχετε αντιστηρίξει τις κατασκευές κλπ. Που πιθανόν κλονίστηκαν από τις εργασίες της 

εκσκαφής (πχ. Στύλοι,µαντρότοιχοι, δέντρα κλπ.); 

14.Αντλείτε και αποχετεύετε τα όµβρια ή και τα ύδατα της εκσκαφής; 

15.Λαµβάνετε υπόψη τις συνέπειες της άντλησης  επί της ευστάθειας των όµορων 

κτισµάτων; 

16.Σε µεγάλες εκσκαφές όπου η πρόσβαση γίνεται µε κλίµακες, αυτές εξέχουν 1µ. Πάνω 

από το χείλος της εκσκαφής; 

17.Έχετε εφοδιάσει µε κατάλληλα για την περίπτωση ΜΑΠ, όπως υποδήµατα, τους 

εργαζόµενους στην εκσκαφή;  Σε περίπτωση χρήσης κοµπρεσέρ χρησιµοποιούν οι 

εργαζόµενοι ωτοασπίδες; 

18.∆ώστε αδιάβροχα υποδήµατα στους εργαζόµενους στο νερό; 

19.Έχετε δώσει οδηγίες να µη συσσωρεύονται τα υλικά της εκσκαφής ή εργαλεία και άλλα 

βάρη πλησίον του χείλους της εκσκαφής; 

20.Με το τέλος κάθε βάρδιας: 

Περιφράσσονται οι περιοχές εκσκαφής; 

Τα διάφορα µηχανήµατα του εργοταξίου σταθµεύονται µακριά από τις περιοχές 

εκσκαφής; 
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19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

19.1. Παρασκευαστήριο σκυροδεµάτων 

Τα σκυροδέµατα θα προµηθεύονται από εµπορικό συγκρότηµα της περιοχής. 

19.2 Παρασκευαστήριο ασφαλτοµιγµάτων 

Τα ασφαλτοµίγµατα θα προµηθεύονται από τα εµπορικά παρασκευαστήρια της περιοχής. 

20.ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.  Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

-Κίνδυνος πτώσης εργαζόµενων από ύψος 

-Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

-Κίνδυνος από άσχηµες καιρικές συνθήκες  

-Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

-Κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων λόγω ύπαρξης ολισθηρότητας και διαφόρων 

αντικειµένων στα  δάπεδα εργασίας 

-Κίνδυνος από θραύση, ολίσθηση ή παραµόρφωση ικριωµάτων 

-Κίνδυνος από κραδασµούς στα ικριώµατα 

-Κίνδυνος από υπερφόρτωση ικριωµάτων 

-Κίνδυνος από άστοχη τοποθέτηση υλικών επί ικριωµάτων 

-Κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του σιδηρού οπλισµού 

-Κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια ή το σώµα 

-Κίνδυνος από διάρρευση, κύλιση ή πτώση στοιβαγµένων υλικών 

-Κίνδυνος τραυµατισµού κατά την µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών αντικειµένων από 

εργαζόµενους  

-Κίνδυνος απώλειας ακοής.   

Β.  Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Η περιοχή γύρω από το χώρο διεξαγωγής εργασιών σε ύψος περιφράσσεται σε  

ασφαλή απόσταση. Γύρω από τις υπερυψωµένες θέσεις εργασίας (πάνω από 75cm) 

τοποθετείται περιµετρική περίφραξη που αποτελείται από κουπαστή, σε ύψος τουλάχιστον 
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1m, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο  (σοβατεπί). Γύρω από φρεάτια, εκσκαφές, σκάµµατα, 

χαντάκια και άλλα επικίνδυνα χάσµατα τοποθετείται περιµετρική περίφραξη που αποτελείται 

από κιγκλιδώµατα ή σιδερένιο πλέγµα και σήµανση (κορδέλες). Επισηµαίνονται µε 

κατάλληλα µέσα (πινακίδες, φωτεινά σήµατα) οι περιοχές αυξηµένου κινδύνου από τυχόν 

πτώσεις ατόµων ή υλικών. 

Οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή 

τους. 

Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι, που εργάζονται σε ύψος, να τοποθετούν εργαλεία ανάµεσα 

στον εξοπλισµό ασφαλείας και το σώµα τους ή σε τσέπες, να µετακινούν βαριά υλικά ή 

εξοπλισµό πάνω-κάτω µε τα χέρια και να εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι.          

Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες δυνατοί άνεµοι, καταιγίδα, παγωνιά, οµίχλη). Όλοι οι εργαζόµενοι είναι 

εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως κράνη, φόρµες 

εργασίας, αντιολισθηρά παπούτσια, ζώνες ασφαλείας κα. Κατά τη διάρκεια κατεδάφισης 

εκκενώνεται ο χώρος σε ικανοποιητική απόσταση γύρω και κάτω από την κατεδάφιση. 

Απαγορεύεται η ρίψη αντικειµένων από ύψος.  Επιτρέπεται µόνο όταν ο χώρος 

φράσσεται ασφαλώς και φυλάσσεται από επιτηρητή, ο οποίος δίνει το πρόσταγµα, αφού 

βεβαιωθεί ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και απρόσιτος. 

Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά πρέπει να είναι καθαρά, 

απαλλαγµένα από σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδια, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, 

εργαλεία κλπ.), παγετό και χιόνι, για την αποφυγή κινδύνου ολίσθησης και πτώσης των 

εργαζοµένων. 

Οι αναµονές σιδήρου οπλισµού φυλάσσονται κατάλληλα για την αποφυγή τραυµατισµού των 

εργαζοµένων. Για την αποφυγή επαφής των εργαζοµένων µε το σκυρόδεµα, στο σώµα και 

στα µάτια, κατά τη διασταύρωση νωπού σκυροδέµατος µε αντλία, λαµβάνονται µέτρα 

αποτροπής τυχαίας, αιφνίδιας, ανεξέλεγκτης έκχυσης υλικού.  Η χρήση κράνους, φόρµας 

εργασίας, γαντιών και γυαλιών προστασίας κρίνεται απαραίτητη. 

Οι χειριστές αντλιών σκυροδέµατος, ανυψωτικών µηχανηµάτων κα., καθώς και αυτοί 

που εργάζονται σε ύψος προσέχουν να µην πλησιάζουν καλώδια της ∆ΕΗ, για την αποφυγή 

ηλεκτροπληξίας. Εργαζόµενοι που δουλεύουν κοντά σε κοµπρεσέρ ή άλλα µηχανήµατα που 
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παράγουν υψηλούς θορύβους φορούν ωτοασπίδες, για την αποφυγή κινδύνου απώλειας 

ακοής. 

Για την αποφυγή τραυµατισµού κατά τη µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών 

αντικειµένων µε τα χέρια από  εργάτες ισχύουν τα ακόλουθα: 

Επιµήκη αντικείµενα (καδρόνια, ράβδοι, σίδηροί οπλισµοί κα.) που µεταφέρονται από ένα 

άτοµο, µεταφέρονται µε κλίση προς τα πίσω.  Η διάβαση σε γωνίες γίνεται κατά ανοικτή 

καµπύλη. 

Κατά τη µεταφορά βαρέως αντικείµενου από περισσότερα άτοµα, ο αριθµός τους 

ρυθµίζεται ανάλογα µε το προς µεταφορά βάρος και η διάταξή τους γίνεται κατά ανάστηµα 

και από την ίδια µεριά του αντικειµένου, λαµβάνοντας υπόψη και την κλίση του εδάφους.  Το 

κουµάντο ανατίθεται σε κατάλληλο πρόσωπο. Κατά την αποθήκευση και στοίβαση υλικών 

καταβάλλεται φροντίδα, ώστε κανείς να µην διακινδυνεύσει από κατάρρευση ή πτώση 

αντικειµένων. 

Αν η αποθήκευση ή στοίβαση αντικείµενων γειτνιάζει µε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας 

λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, 

προστατευτικά δίχτυα κ.α. Οι σωροί ξυλείας αναγείρονται µόνο πάνω σε επίπεδη και 

σταθερή βάση, κατά το δυνατόν κατακόρυφα, µε χρησιµοποίηση ξύλων στοιβάσεως και 

συνδέσεως. 

Κατά την οριζόντια στοίβαση σιδηροδοκών τοποθετούνται εγκαρσίως ως 

υπόστρωµα, τεµάχια σανίδων ή καδρονιών. Κατά την κατακόρυφη στοίβαση επιµήκων 

ράβδων λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κατολίσθησης ή πτώσης. Ποτέ δεν 

αφαιρούνται υλικά από τα πλάγια της ντάνας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ερωτήσεις 

1.Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργασιών σε ύψη, η περιοχή γύρω από το έργο 

περιφράσσεται σε ασφαλή απόσταση; 

2.Έχουν εξεταστεί όλοι οι εργαζόµενοι από το Γιατρό Εργασίας;  Ύστερα από τις 

απαιτούµενες εξετάσεις φροντίζετε έτσι ώστε οι εργασίες σε ύψη να αναλαµβάνονται µόνο 
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από εργαζόµενους που είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιείς και έχουν την αναγκαία γνώση και 

πείρα για αυτό το είδος εργασίας; 

3.Απαγορεύεται στους εργαζόµενους που εργάζονται σε ύψη: 

-Να τοποθετούν εργαλεία ανάµεσα στον εξοπλισµό ασφαλείας και στο σώµα τους 

ή σε τσέπες που δεν προορίζονται γι’αυτόν το σκοπό; 

-Να µετακινούν βαριά υλικά ή εξοολισµό9 πάνω κάτω µε τα χέρια; 

-Να εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι; 

4.Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι, 

παγωνιά, οµίχλη ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, έστω και µε τη βοήθεια γερανού; 

5.Όλα τα άτοµα που κινούνται στο εργοτάξιο είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα  µέσα 

ατοµικής προστασίας (ζώνες ασφαλείας, κράνη, αντιολισθηρά υποδήµατα); 

-είναι προδιαγραφών CE; 

-Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα υποδήµατα; 

6.Χρησιµοποιούνται ζώνες συγκράτησης; 

7.Τα ΜΑΠ βρίσκονται σε καλή κατάσταση, συντηρούνται, καθαρίζονται και αποθηκεύονται µε 

ιδιαίτερη φροντίδα; 

8.Ζώνες, γραβάτες, µαντήλια λαιµού, αλυσίδες, ταυτότητες και γενικά ρούχα που 

προεξέχουν απαγορεύονται; 

9.Υπάρχει επαρκής φωτισµός (φυσικός ή τεχνητός) στο χώρο της εργασίας, ώστε οι 

εργαζόµενοι να κινούνται µε ασφάλεια σε καθεστώς πλήρους ορατότητας των ορίων και των 

εµποδίων του χώρου; 

10.Επισηµαίνονται µε κατάλληλα µέσα (πινακίδες, ακουστικά ή φωτεινά σήµατα) οι περιοχές 

αυξηµένου κινδύνου από τυχόν πτώσεις ατόµων ή υλικών; 

11.Γενικά στο χώρο του εργοταξίου, έχετε διασφαλίσει µε κατάλληλα κιγκλιδώµατα ή άλλα 

ισοδύναµα µέτρα ασφαλείας (σιδερένιο πλέγµα) και σήµανσης (κορδέλες, βαρέλια) 

σκάµµατα, χαντάκια, φρεάτια, εκσκαφές,επικίνδυνα χάσµατα; 

12.Σε µικρής επιφάνειας καταπακτές (µέχρι 0.15 του τετραγωνικού µέτρου), τοποθετείτε 

ανθεκτικό κάλυµµα; 
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13.Επιβάλλετε να ανυψώνονται τα βαριά καλύµµατα (φρεατίων, επισκέψιµων, αγωγών 

κλπ.), µόνο µε ειδικά εργαλεία ή διατάξεις για την αποφυγή τραυµατισµού των άκρων του 

εργαζόµενου; 

14.Τα ανοίγµατα  των κατακόρυφων επιφανειών, έχουν προστατευτικό στηθαίο ή προσωρινό 

κιγκλίδωµα ικανής αντοχής; 

15.Μετά το τέλος των εργασιών ξανατοποθετείτε τα προβλεπόµενα κιγκλιδώµατα ή 

περιφράγµατα που χρειάστηκε να αφαιρεθούν στα ανώτερα ανοίγµατα; 

16.Οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή τους; 

17.Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά είναι καθαρά, απαλλαγµένα από 

σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδι, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, εργαλεία κλπ.) παγετό, 

χιόνι που µπορούν να γίνουν αντικείµενο προσκόµµατος ή ολισθήµατος; 

18.Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά είναι κατασκευασµένοι από 

αντιολισθηρά υλικά; 

19.Έχουν οι διάδροµοι και οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας, που βρίσκονται σε ύψος 

µεγαλύτερο από 75εκ. Από το δάπεδο, στηθαίο ασφαλείας µε: 

-χειρολισθήρα (ανθεκτικό κιγκλίδωµα σε ύψος τουλάχιστον 1µ. Από το δάπεδο); 

-Ράβδο µεσοδιαστήµατος; 

-Θωράκιο (σοβατεπί) ύψους 0.15µ.; 

20.Έχουν σκάλες µε πάνω από πέντε σκαλιά τέτοια πλευρική προστασία στις ανοικτές 

πλευρές τους; 

21.Είναι όλα τα σκαλοπάτια άψογα και χωρίς «παγίδες» που µπορεί να οδηγήσουν σε 

πτώση; 

22.Φωτίζονται οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας καλά; 

23.Έχουν οι κεκλιµένες διαβάσεις µικρή κλίση µέχρι 1:2; 

24.Σε επικίνδυνα σηµεία του έργο, όπως π.χ. κεκλισµένα επίπεδα, δυσπρόσιτα σηµεία της 

κατασκευής τµήµατα έργου µε προεξέχοντα οπλισµό(υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών 

κλπ.), όπου δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα, λόγω θέσεως ή 

διαµορφώσεως της κατασκευής, έχει προβλεφθεί η ύπαρξη άλλων µέσων προστασίας 

όπως: 
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-Φράγµατα ή κιγκλιδώµατα και φράγµατα άκρων για να εµποδίζουν την πτώση 

των εργαζοµένων; 

-∆ίχτυα, προστεγάσµατα, πετσώµατα ή άλλα µέσα για τη συγκράτηση ατόµων και 

υλικών; 

-Κινητές και σταθερές εξέδρες; 

-Ζώνες ασφαλείας µε κατάλληλη αγκύρωση; 

-∆ιάδροµοι εργασίας επεκτατοί µε την πρόοδο της κατασκευής; 

-Κινητοί εξώστες εργασίας αναρτηµένοι από ανυψωτικό µηχάνηµα; 

25.Κατά τη διάρκεια κατεδάφισης έχει εκκενωθεί ο χώρος σε ικανοποιητική απόσταση γύρω 

και κάτω από την κατεδάφιση; 

26.Ελέγχεται κατά το τέλος της εργασίας να µην αφήνονται αιωρούµενα βάρη σε ανυψωτικά 

µηχανήµατα; 

-Κάθε πότε ελέγχονται τα συρµατόσχοινα και καταχωρούνται οι έλεγχοι στο ΗΜΑ; 

27.Υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να 

γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του µηχανήµατος όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της 

κεραίας, αντίβαρο κλπ.; 

28.Εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε σε λειτουργία είτε όχι;  

Στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια; 

29.Κάποιο µηχάνηµα που πρόκειται να επισκευασθεί, καθαριστεί ή ρυθµιστεί µπαίνει εκτός 

λειτουργίας; 

-Εξασφαλίζεται η ακινησία του; 

-Κεραίες, κάδοι κλπ. Κατεβάζονται και στερεώνονται; 

(Για τα ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται ειδική αναφορά στην παράγραφο «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ») 

30.Εξετάζετε αν κατά τη µεταφορά ελαφρών µεν, αλλά ογκωδών αντικειµένων µε τα χέρια 

από εργάτες, αυτοί λόγω του φορτίου έχουν καλή ορατότητα στο χώρο που κινούνται; 

31.Κατά την εκφόρτωση υλικών λαµβάνεται µέριµνα να µην προξενηθούν ανεξέλεγκτες 

πτώσεις από φορτίο; 
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32.Κατά τη στοίβαση των υλικών λαµβάνεται µέριµνα ώστε αυτή να γίνεται µε τάξη και σε 

χώρους καταλλήλους που δεν θα αφήσουν να διαρρεύσουν, να κυλίσουν ή να πέσουν τα 

υλικά; 

33.Κατά την διάστρωση νωπού σκυροδέµατος µε αντλία σε κάποια στάθµη τεχνικού 

λαµβάνονται µέτρα αποτροπής τυχαίας αιφνίδιας ανεξέλεγκτης έκχυσης υλικού: 

-σε γειτονικούς χώρους; 

-Σε διερχόµενους; 

-Στο εργατικό προσωπικό; 

34.Πριν την φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων τα έχουν οι οδηγοί τους ασφαλίσει, ώστε να 

µην κινηθούν τυχαία; 

35.Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων, λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην γλιστρήσουν ή 

πέσουν; 

36.¨Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην 

γλιστρήσουν ή πέσουν; 

37.Προσέχετε έτσι ώστε ποτέ να µην αφαιρούνται υλικά από τα πλάγια της ντάνας; 

 

Γ. Εργασίες Ικριωµάτων 

Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται είναι σταθερά µεταλλικά σωληνωτά. 

Τα ικριώµατα ελέγχονται από τον υπεύθυνο µηχανικό, πριν αρχίσουν οι εργασίες και 

εκδίδεται σχετική βεβαίωση που θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.  Ακόµη γίνονται 

οι απαραίτητες αναγραφές περί πληρότητας καταλληλότητας και ευστάθειας των ικριωµάτων 

στο ΗΜΑ.  Τηρείται αντίγραφο στο χώρο εργασίας. 

Τα ικριώµατα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να είναι ανθεκτικά, µη δυνάµενα να θραυστούν, να 

µετασχηµατισθούν, να παραµορφωθούν και να υποστούν επικίνδυνους κραδασµούς. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε τους εξής τρόπους: 

-Η συναρµολόγηση, ο έλεγχος και η αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων γίνεται από 

ειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οδηγίες και 

υποδείξεις του εργοταξίου κατασκευής τους. 

-Τα υλικά πριν από κάθε συναρµολόγηση επιθεωρούνται ποιοτικά και ποσοτικά. 
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-Το ικρίωµα αποτελείται από δύο σειρές ορθοστατών παράλληλων προς τις όψεις της 

κατασκευής. 

-Οι ορθοστάτες απέχουν µεταξύ τους απόσταση µικρότερη από 1.10m. 

-H πλησιέστερη προς την πλευρά της κατασκευής σειρά ορθοστατών απέχει από αυτήν κατ’ 

ανώτατο όριο µέχρι 0.15 m 

-Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών ορθοστατών γίνεται µε εγκάρσιες δοκίδες. 

-Τα ικριώµατα φέρουν αντιανέµιους µεταλλικούς συνδέσµους χιαστί σε όλα τα φατνώµατα 

-Τα δάπεδα των ικριωµάτων, που αποτελούνται από ξύλινα µαδέρια, στηρίζονται µε 

ασφάλεια πάνω στις εγκάρσιες δοκίδες.  Είναι τοποθετηµένα χωρίς κενά µεταξύ τους, έχουν 

συνολικό πλάτος τουλάχιστον 60 cm και ελάχιστο πάχος 5cm. 

-Τα µαδέρια είναι από ξύλα άριστης ποιότητας, ανθεκτικά, επιµελώς συντηρηµένα, χωρίς 

ρωγµές και διατρήσεις, αβαφα και αστοκάριστα.  Έτσι επιτυγχάνεται η αντοχή τους σε φορτία 

και αποφεύγεται η ολισθηρότητα που µπορεί να προκαλέσει πτώση των εργαζοµένων. 

-Σε κάθε δάπεδο εργασίας υπάρχουν δύο προστατευτικές κουπαστές µία στο ένα µέτρο 

ύψος και µία στο ενδιάµεσο.  Επίσης, υπάρχει θωράκιο (σοβατεπί) πλάτους 15cm και στις 

δύο πλευρές δαπέδου, για την προστασία των εργαζόµενων από πτώσεως και για την 

προστασία τους από πτώσεις αντικειµένων. 

-Τα άκρα των µαδεριών προφυλάσσονται µε πλευρικό οπλισµό από µεταλλική ταινία  Τα  

µαδέρια δεν εξέχουν του σηµείου έδρασης περισσότερο από 20 cm.  Επίσης υπερβαίνουν το 

πέρας των τοίχων κατά 60cm.  Το κενό µεταξύ της κατασκευής και του δαπέδου εργασίας 

δεν υπερβαίνει τα 30cm. 

-Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντιες µετακινήσεις µε τη σύνδεσή τους µε την 

κατασκευή µε στοιχεία του ίδιου υλικού.  Η σύνδεση µε την κατασκευή γίνεται ανά επίπεδο 

εργασίας σε τέσσερις τουλάχιστον ορθοστάτες. 

-Τα δάπεδα εργασίας φορτίζονται ανάλογα µε την αντοχή τους.  Απαγορεύεται η εναπόθεση 

υλικών επί των ικριωµάτων, πέραν αυτών που θα χρησιµοποιηθούν άµεσα. 

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες, καβαλέτα κα.) 

επί των δαπέδων εργασίας. 
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-Όπου απαιτείται κατασκευάζεται προστατευτικό προστέγασµα πάνω από τα επίπεδα 

εργασίας των ικριωµάτων για την αποφυγή τραυµατισµού των εργαζοµένων από πτώσεις 

αντικειµένων από υψηλότερο επίπεδο. 

-Η χρήση και οι συνδέσεις των ικριωµάτων γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. 

-Η σύνθεση των ικριωµάτων διατηρείται πλήρης µέχρι την αποπεράτωση των εργασιών για 

τι ς οποίες κατασκευάστηκαν.  Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγησή τους. 

-Η συντήρηση ανατίθεται σε έµπειρο µε τη σχετική εργασία τεχνίτη.  Η αποθήκευση των 

υλικών του ικριώµατος γίνεται χωριστά από τα υπόλοιπα υλικά της κατασκευής. 

 

 

21.ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Α. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ 

-Κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος 

-Κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 

-Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 

-Κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου 

-Κίνδυνος εισπνοής σκόνης και επικίνδυνων αερίων 

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών µηχανηµάτων. Τα µέτρα προστασίας 

ειδικά για τον εξοπλισµό αναφέρονται στην παράγραφο «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έµπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 

ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα µέτρα ασφαλείας των 

µηχανηµάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιµος και λειτουργικός. 

Οι εργαζόµενοι στις ασφαλτοστρώσεις πρέπει να φορούν τις κατάλληλες µάσκες για την 

αποφυγή εισπνοής σκόνης και επικίνδυνων αερίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

Ερωτήσεις 

1.Έχετε επιλέξει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό για αυτές τις εργασίες; 

2.Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό; 

3.Είναι τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

4.Έχουν εφοδιαστεί οι εργαζόµενοι µε τα απαραίτητα ΜΑΠ; 

5.Τα µηχανήµατα καθαρίζονται καθηµερινά µετά το τέλος των εργασιών; 

6.Υπάρχει η κατάλληλη σήµανση της περιοχής ασφαλτόστρωσης; 

7.Οι εργασίες γίνονται µε καλές καιρικές συνθήκες για την ασφαλή εργασία του προσωπικού; 

22.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν 

διάφορες εργασίες. Η σύνθεση του εξοπλισµού για της εκτέλεση µιας εργασίας εξαρτάται 

από το είδος της εργασίας, το µέγεθός της και τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας. Στα 

χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές, οδοστρωτήρες, 

ισοπεδωτές και φορτηγά ανατρεπόµενα. Για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων 

χρησιµοποιούνται γεωτρύπανα διάνοιξης των φρεάτων, γερανοί τοποθέτησης του οπλισµού 

του πασσάλου, αντλία και αυτοκίνητο-βαρέλα µεταφοράς σκυροδέµατος για τη σκυροδέτηση 

του πασσάλου. Για τη θραύση της κεφαλής του πασσάλου χρησιµοποιείται κοµπρεσέρ 

αέρος. Για τις σκυροδετήσεις χρησιµοποιούνται αυτοκίνητα-βαρέλες µεταφοράς 

σκυροδέµατος, αντλίες σκυροδέµατος, δονητές σκυροδέµατος. Στο χώρο του εργοταξίου 

χρησιµοποιούνται επίσης, για διάφορες εργασίες υποστήριξης του έργου, γερανοί, 

γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρίας, όπως φορτηγά, γερανοί, 

ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι 

καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή φυσική 

κατάσταση. 

 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 
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•Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο  Α’ Βοηθειών 

•Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και 

ενηµερώνει υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες 

και τα λοιπά συστήµατα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. 

Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήµατα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει 

τελείως. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται εφοδιασµός µε καύσιµα και η µηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 

Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 

Πρέπει να γίνει Ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευαστεί. 

 

Β. ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

•Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

•Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 
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Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται στα εξωτερικά σκάµµατα, υπαίθρια ορύγµατα, στο 

σπαστήρα και στη µονάδα σκυροδέµατος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι 

διαστάσεις του. Ισχύουν όσα για τους φορτωτές υπογείων. 

 

Γ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

•Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

•Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε σταθερή και επίπεδη βάση. Η 

ευστάθεια και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους πρέπει να είναι τέτοιες που να µπορεί να 

φέρει τα πιο µεγάλα στατικά και δυναµικά φορτία, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το 

βάρος του µηχανήµατος και του φορτίου του, απότοµη κίνηση, την πίεση του ανέµου κ.α. 

Η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένη διαρκώς, έστω 

κι όταν αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση αντίβαρου, 

συρµατόσχοινων αγκυρώσεως, σφηνώσεων, κοχλιώσεων κ.α. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση γερανού κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι 

οποίες είναι δυνατόν  να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά του. Γερανός που έχει υποστεί την 

επίδραση δυσµενών καιρικών συνθηκών, πρέπει να ελέγχεται πριν από τη νέα χρήση του. 

Σε κατάλληλο τµήµα του µηχανήµατος και πλησίον του χειριστηρίου πρέπει να είναι 

τοποθετηµένες πινακίδες που να αναφέρουν τα όρια χρησιµοποίησης του µηχανήµατος 

(µέγιστο φορτίο του σχετικά µε το απόβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας του σε 

συνδυασµό µε την ταχύτητα του ανέµου κ.α.) 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει τα ανυψωτικά µηχανήµατα να φορτίζονται πέραν του 

φορτίου ασφαλείας. 
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Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων αποµονώνεται µε κατάλληλη 

περίφραξη, ώστε οι εργαζόµενοι ή οι διερχόµενοι να µην κυκλοφορούν ή να µη βρίσκονται 

κάτω από διακινούµενα φορτία. 

Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο 

και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών µετά από κάθε νέα εγκατάσταση. Ο 

έλεγχος καλύπτει όλα τα συστήµατα, τµήµατα και όργανα των µηχανηµάτων. 

Γενική επιθεώρηση συρµατόσχοινου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Όλα 

τα κινούµενα συρµατόσχοινα που χρησιµοποιούνται συνεχώς πρέπει να επιθεωρούνται 

καθηµερινά. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν λειτουργούν ανυψωτικά µηχανήµατα κοντά σε 

καλώδια υψηλής τάσης. 

Απαγορεύεται η µεταφορά και ανύψωση προσωπικού µε ανυψωτικά µηχανήµατα. 

Ελέγχεται κατά το τέλος της εργασίας να µην αφήνονται αιωρούµενα βάρη. 

Όλο το προσωπικό που εµπλέκεται σε εργασίες µε ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να 

φοράει κράνος, φόρµα εργασίας και παπούτσια ασφαλείας, καθώς και γάντια και 

ωτοασπίδες όπου χρειάζεται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ερωτήσεις 

α) Πριν από την έναρξη των εργασιών 

1.Έχετε προµηθευτεί µε τα κατάλληλα ανυψωτικά µηχανήµατα; 

2.Υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός εξουσιοδοτηµένου και εξειδικευµένου προσωπικού για 

να αναλάβει τις εργασίες ανύψωσης; 

3.Ελέγξατε αν έχει δοθεί η σωστή πληροφόρηση λειτουργίας των µηχανηµάτων; 

4.Ελέγχετε αν το έδαφος έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα των φορτίων; 

5.Φροντίζεται ώστε τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά να είναι όσο το 

δυνατόν επίπεδα; 

6.Φροντίζεται ώστε το χώρος εργασίας να διατηρείται ελεύθερος από εµπόδια; 

7.Φροντίζεται να υπάρχει επαρκής προφύλαξη από εναέρια ηλεκτρικά καλώδια; 
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8.Ελέγχεται αν πραγµατοποιείται έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και 

των υπολοίπων εξαρτηµάτων ανύψωσης; 

9.Φροντίζεται ώστε τα φορτία ανύψωσης να είναι µπροστά εκ των προτέρων; 

 

β) Κατά τη διάρκεια των εργασιών 

1.Πραγµατοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις των εργασιών ανύψωσης; 

2.Ελέγχετε αν οι γερανοί λειτουργούν µόνο σε εγκεκριµένη θέση; 

3.Ελέγχεται αν ο γερανός τοποθετείτε σε ασφαλή, ορισµένη εκ των προτέρων απόσταση 

από ανοικτή εκσκαφή; 

4.Ελέγχετε αν το προς ανύψωση φορτίο υπερβαίνει το φορτίο ασφαλείας του µηχανήµατος; 

5.Ελέγχετε αν, κατά τη διάρκεια κίνησης του γερανού, το φορτίο που µεταφέρει είναι 

ασφαλισµένο και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος; 

6.Ελέγχετε αν κατά τη διάρκεια κίνησης του γερανού σε κεκλιµένο έδαφος, ο χειριστής 

αλλάζει την ακτίνα για να προσαρµόσει την κίνηση του φορτίου; 

7.Ελέγχετε αν υπάρχει προσωπικό κάτω από αιωρούµενο φορτίο; 

8.Το προσωπικό έχει εφοδιαστεί και χρησιµοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ; 

9.Μετά το τέλος της εργασίας αφήνονται αιωρούµενα βάρη; 

 

∆. ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΦΤΕΣ 

Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό 

ασφαλείας: 

1.Προστατευτικό κράνος 

2.Γάντια εργασίας 

3.Παπούτσια ασφαλείας 

4.Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώµατος 

5.Ωτοασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 

Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 

Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτµιση για τη µείωση του θορύβου. 

Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρό του, 

εκτός του σηµείου κοπής της ασφάλτου. 



 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

Πρέπει να υπάρχουν κώνοι, ανά 3,5 µέτρα για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο 

το µήκος της ασφαλτοκοπής. Η παραπάνω απόσταση των  3,5 µέτρων είναι ικανοποιητική 

για δρόµους µε ταχύτητες άνω των 70 km/h. 

Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, 

µπροστά από το µέτωπο της ασφαλτοκοπής. 

 

 

Ι. ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

•Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήµα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση επιτηρείται προσεκτικά, δοκιµάζονται τα κινητά µέρη, λιπαίνονται και 

συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του µηχανήµατος. 

Οι εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος γίνονται µε ειδική αντλία (ντιζελοκίνητη – 

ηλεκτρική) η χρήση της οποίας γίνεται από ειδικό χειριστή πρέσας. 

Η σύνδεση της αντλίας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο 

βάρδιας. 

Κατά την διάρκεια της εργασίας εκτόξευσης gunite παράγονται υλικά σκόνης, για την 

καταπολέµηση των οποίων προβαίνουµε στην χρησιµοποίηση υγρού gunite και στην 

αύξηση της παροχής αέρα, και για την αντιµετώπιση καθίσταται υποχρεωτική η χρήση 

µάσκας. 

Εντός της ζώνης εργασίας επιτρέπεται η παρουσία µόνο του χειριστή και του βοηθού του. 

Η σύνδεση της αντλίας µε το κεντρικό δίκτυο αέρα υπό πίεση γίνεται προσεκτικά, ελέγχεται 

από τον υπεύθυνο εργοδηγό, και δεν επιτρέπεται τυχόν απώλειες του αέρα. 
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Το δίκτυο του πεπιεσµένου αέρα πρέπει να είναι προφυλαγµένο από τυχόν χτυπήµατα, 

επιθεωρείται καθηµερινά από υπεύθυνο τεχνίτη, και οι βάνες του πρέπει να βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση. 

Η καθαριότητα του δικτύου της πρέσας γίνεται προσεκτικά, ειδικά στην χρησιµοποίηση αέρα 

υπό πίεση για το εκτόπισµα του gunite µέσα απ’ το δίκτυο. 

Το δίκτυο του αέρα υπό πίεση περιέχει 6 bar και είναι καλά αναρτηµένο στο πλάι της 

σήραγγας προφυλαγµένο από µηχανήµατα και εξοπλισµούς. 

Η πίεση του αέρα θα φαίνεται αναρτηµένη επάνω στο δίκτυο, και οι µηχανισµοί σύνδεσης θα 

είναι καλοδιατηρηµένοι. 

Η σύνδεση µε τα λάστιχα γίνεται µέσω συνδετήρων υψηλής πίεσης (γατοκέφαλα) και οι 

βάνες θα είναι σε προσιτό σηµείο και εξίσου υψηλής πίεσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η θεµελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση 

θα εξασφαλίζεται η εργασία. 

Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόµενοι µέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω από τα 

κινητά µέρη της µπούµας. 

Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργασίες συντονίζονται από έµπειρο εργοδηγό.  

Η καθαριότητα του δικτύου γίνεται προσεκτικά και έξω από το χώρο εργασίας. 

 

Κ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν: 

•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

•Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

•Απαγορεύεται η χρήση εργαλειοµηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) 

από πρόσωπα µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 

•Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 

προηγουµένως εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των 

µατιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της 

ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων τεµαχίων, και από µη εκπαιδευµένα, αρµόδια και 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
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•Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, 

εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

•Συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή µε τα 

κινούµενα µέρη µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 

•Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 

παραµένει σε λειτουργία ο εξοπλισµός: 

I.Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως 

εκπαιδευµένοι και εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

II.Θα καθοριστεί µία ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα 

είναι διαθέσιµη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 



 

 

 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 
 

 

Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Για την µείωση των κινδύνων κατά την εκτέλεση των εργασιών συµπληρώνονται έντυπα 

«εκτίµησης της επικινδυνότητας» ανά εκτελούµενη εργασία καθώς και ενέργειες που 

απαιτούνται για την προστασία του προσωπικού. 

Ακολουθούν πίνακες εκτίµησης της επικινδυνότητας που συντάχθηκαν µε βάση την εµπειρία 

από ανάλογες κατασκευές. 

Οι πίνακες ενηµερώνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών και σύµφωνα µε τα επί τόπου 

δεδοµένα. 

        
                                                                           
ΜΑΡΟΥΣΙ     ../.. /2014 
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