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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.96.Ν Δπηζηξώζεηο  κε ηερλεηό (ζπλζεηηθό) ριννηάπεηα 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7396 

Δπίζηξσζε κε ηερλεηό (ζπλζεηηθό) ριννηάπεηα, πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα από πιηθό ηνπ 
ΠΣΠ 0155 (πάρνπο 20 εθ.) 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε αλαγθαία δηακόξθσζε θιίζεσλ ηνπ ππάξρνληνο ζηξώκαηνο 3Α κέρξη θαη λέα 
επηπξόζζεηε δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε γηα ηελ επίηεπμε θιίζεσλ ρσξίο επηπξόζζεηε όκσο απνδεκίσζε. 
 
 
Μεηά ηελ εηδηθή παζζάισζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ (κέηξεζε ησλ γξακκώλ ζήκαλζεο, ηνπνζέηεζε ησλ 
ηεξκάησλ θαη ησλ ζεκαηώλ ηνπ θόξλεξ) αθνινπζεί ην άπισκα ησλ ξνιώλ ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα, κε 
πιάηνο πεξίπνπ 4 m γηα λα επηηεπρζεί ε ειάρηζηε δπλαηή πνζόηεηα ζπλδέζεσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 
 
Όηαλ νινθιεξσζεί ην άπισκα, θνιιηνύληαη νη ζπλδέζεηο κε ηε ρξήζε εηδηθήο πιαζηηθήο ηαηλίαο, πάλσ 
ζηελ νπνία θνιιηνύληαη, κε θόιιεο κε βάζε ην πνιπνπξεζάλε δύν ζπζηαηηθώλ ηα άθξα ησλ ξνιώλ. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο θόιιεζεο ησλ άθξσλ θαη κεηά ην πιήξεο ζηέγλσκα ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ράξαμε ησλ γξακκώλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ζηνλ ηερλεηό ριννηάπεηα ξνιώλ ιεπθνύ ρξώκαηνο 
πξνθαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, θέξνπζεο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ν θπζηθόο ριννηάπεηαο. Γηα ηα 
ζεκεία έλσζεο, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία όπσο θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ άθξσλ ησλ ξνιώλ. 
 
 
Γηα ην πξώην ζηάδην έκθξαμεο, εηζάγεηαη ε ραιαδηαθή άκκνο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη γηα απηό ην είδνο 
επηζηξώκαηνο. 
 
Η εηζαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελόο απνθιεηζηηθνύ κεραλήκαηνο, ζρεδηαζκέλνπ γηα λα 
απνζέζεη ηελ αθξηβή πνζόηεηα ραιαδηαθήο άκκνπ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηερλεηνύ ριννηάπεηα 
(πξνθαζνξηζκέλε από ηελ αλαθνξά ειέγρσλ πνπ αθνινπζεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο). Πξόθεηηαη 
γηα πνιύ ζεκαληηθό παξάγνληα, δεδνκέλνπ όηη αλ ε ελαπόζεζε γηλόηαλ ρσξίο έιεγρν, απηό ζα 
κπνξνύζε λα δηαθηλδπλεύζεη ην ηειηθό απνηέιεζκα. 
 
Η πνζόηεηα ραιαδηαθήο άκκνπ πνπ εηζάγεηαη γηα απηό ην ζηξώκα έκθξαμεο είλαη ηέηνηα, ώζηε λα 
απνηξέπεη πηζαλέο θηλήζεηο ηνπ επηζηξώκαηνο, δηαηεξώληαο ηε ράξαμε ίζηα, εθηόο ηνπ όηη ζπκβάιιεη 
ζηελ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ησλ δνλήζεσλ. 
 
Η δηαδηθαζία ελαπόζεζεο ηεο άκκνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ε άκκνο θαη ν ηερλεηόο 
ριννηάπεηαο είλαη ζηεγλά, θαη όρη πγξά, θαη ζε εκέξεο θαηά πξνηίκεζε κε ειηνθάλεηα. 
 
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην γεληθό βνύξηζηζκα όιεο ηεο επηθάλεηαο, ώζηε ε άκκνο λα θαηαλεκεζεί 
νκνηόκνξθα θαη, έηζη, λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε εηζαγσγή ησλ θόθθσλ θανπηζνύθ. 
 
Όηαλ   νινθιεξσζεί   ην   πξνιεπηηθό   βνύξηζηζκα,   εηζάγνληαη,   κε   ηε   ρξήζε 
απνθιεηζηηθνύ   κεραλήκαηνο,   εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ γηα απηή ηελ εξγαζία, νη θόθθνη ηνπ θανπηζνύθ 
SBR. Απηό ζα είλαη ζηελ θαηάιιειε πνζόηεηα (πξνθαζνξηζκέλε από ηελ αλαθνξά ειέγρσλ πνπ αθνινπζεί 
ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο), ώζηε λα επηηεπρζεί ε ηδαληθή ειαζηηθόηεηα θαη επειημία ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ηα απνηειέζκαηα απόδνζεο ηνπ επηζηξώκαηνο θαη, ζπλεπώο, γηα ηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
 
Καηά ην ηέινο ηεο έκθξαμεο,  πξαγκαηνπνηείηαη  γεληθό  βνύξηζηζκα όιεο ηεο επηθάλεηαο κε  εηδηθό 
κεράλεκα, νινθιεξώλνληαο έηζη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επηζηξώκαηνο κε ηερλεηό ριννηάπεηα. 
 
Καη γηα απηό ην ζηάδην, ζπζηήλεηαη ε εξγαζία ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ κε ην πξντόλ επίζεο ζηεγλό. 
Ο ηερλεηόο ριννηάπεηαο απνηειείηαη από έλα θνκκάηη πθάζκαηνο κε εηδηθή ύθαλζε, ζην νπνίν 
εηζάγνληαη νη δέζκεο από ίλεο (γηα λα κνηάδεη κε ηηο δέζκεο ριόεο) κε ύςνο 60 mm, κνλόθισλεο κε 
έκθξαμε κόλν από θόθθνπο θανπηζνύθ SBR θαη άκκν. ηελ έκθξαμε κε θόθθνπο θανπηζνύθ, απηό πξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηξώζεηο ε κία πάλσ από ηελ άιιε, βάδνληαο ζηε βάζε ηεο δέζκεο ριόεο ηελ 
άκκν, ελώ ην ζηξώκα από θόθθνπο θανπηζνύθ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πάλσ από ηελ άκκν, αθνύ απνηειεί 
ηελ επηθάλεηα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηε κπάια. Σα πιηθά δελ πξέπεη γηα 
θαλέλα ιόγν λα αλακηγλύνληαη. 
 
Δίδνο ίλαο: 
Η ίλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα απνηειείηαη από 
αληηδηαβξσηηθό θαη ιηπαζκέλν πνιπαηζπιέλην θαη είλαη εμηιαζκέλε, κνλόθισλε κε αληνρήο λήκαηνο 
12.000 dtex θαη πάρνο 300 micron. 
 
Δμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηε θζνξά θαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πνπ δηεπθνιύλεη ηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε "θπζηθνύ ριννηάπεηα". 
 
Υαιαδηαθή άκκνο: 
Η ραιαδηαθή άκκνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηό ην ζύζηεκα θπξίσο γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην επίζηξσκα 
πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ θόθθσλ θανπηζνύθ, θαζνξίδνληαο επίζεο ηελ θάζεηε ζέζε ησλ ηλώλ ζην 
επίζηξσκα. Οη δηαζηάζεηο ησλ θόθθσλ ζα είλαη από 0,3 ζε 1,5 mm θαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 
εθξνή ηνπ λεξνύ. Η άκκνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο γηα λα επλνεί ηελ 

ελίδα 19 από 26   



Σιμολόγιο μελέηης 
 

Οη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ειαζηηθόηεηαο θαη επθακςίαο απηνύ ηνπ πιηθνύ δίλνπλ ζην επίζηξσκα 
ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε απηά ηνπ θπζηθνύ ριννηάπεηα, αλ όρη θαιύηεξα, ζε πεξίπησζε αληίμνσλ 
θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. 
 
 
 
ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 60mm 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Ύςνο Πέινπο     mm   60                                          +/- 1mm 
Aπόζηαζε ξαθώλ ζε ίληζεο 5/8'' 
Σύπνο Παξαγσγήο (DIN 61151) Σνύθεο 
Κόκβνη αλά 10 cm     nr   14,6                                          +/-1nr 
Κόκβνη αλά m2     nr   9.198                                        +/-2% 
πλνιηθό Βάξνο     gr/mq   2420                                         +/- 2% 
Οπέοpcs/mq90 
Γηάκεηξνο νπήο απνζηξάγγηζεο      mm   5                                            +/- 1mm 
 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΗΜΑΣΟ 
Αληνρή Νήκαηνο     dtex  12.000                                    +/-6% 
ύλζεζε   100% πνιπαηζπιέλην 
Πάρνο     micron300                                           +/-2% 
Γνκή   Μνλόθισλν 
Υξώκα - Γίρξσκν   θνύξν Πξάζηλν-Aλνηρηό Πξάζηλν 
πλνιηθό  Βάξνο Νήκαηνο     gr/mq  1.500                                       +/-5% 
 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΑΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 
ύζηαζε    πνιππξνππιέλην (πνιπζηξσκαηηθό) 
Βάξνο gr/mq   220                                        +/-10 gr/mq 
Γεπηεξεύσλ ππόζηξσκα    PU 
Βάξνο gr/mq   700                                        +/-10 gr/mq 
 
ΓΙΑΣΑΔΙ ΡΟΛΩΝ 
Μήθνο mt   65 ή θαηα απαίηεζε             +/- 1% 
Φάξδνοcm   400                                       +/-2cm 
 
ΤΝΙΣΑΜΔΝΗ ΠΛΗΡΩΗ 
Πνζόηεηαkg/mq   15 άκκνο- 15 θανπηζνύθ SBR 
Koθθνκεηξία πιηθνύmm   0,3-1,5 άκκνο  -0,5/2,5 θανπηζνύθ SBR 
 
Υξήζε    πνδόζθαηξν 
Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο  θέξεη ππόζηξσκα κε δηπιή ζηξώζε. 
Η άλσ ζηξώζε είλαη από πνιππξνππιέλην θαη ε θάησ ζηξώζε από PU, 
ην νπνίν θάλεη ηνλ ριννηάπεηα πιήξσο αλαθπθιώζηκν κεηά ην ηέινο δσήο ηνπ. 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ: 
O ριννηάπεηαο λα δηαζέηεη FIFA Test Report, Test Report θαηά EN15330-1:2013       θαη Test 
Report θαηά DIN V 18035 - part 7 
 
Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO9001 θαη ISO14001 
Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα είλαη FIFA Preferred Producer 
Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία θαη εγθαηαζηάηεο ηνπ ριννηάπεηα λα δηαζέηεη ISO9001, ISO14001 θαη 
OHSAS18001 
 
 
 
 
Σέινο ζα γίλεη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζε απόρξσζε θίηξηλε ή ιεπθή θαη ρξώκαηα 
ζπκβαηά κε ην πιηθό ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα κε ράξαμε ηελ θαζνξηδόκελε από ηνπο ηζρύνληεο 
θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο, δειαδή πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη γξακκνγξάθεζεο, 
έηνηκνο γηα ρξήζε. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 32,00 

(Οινγξάθωο) : ηξηάληα δύν 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 11.15.05 Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδωλ θαηά ΔΝ 1433, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο Σππνπνηεκέλν 
θαλάιη εζωηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ C250 κε εζράξα από ειαηό 
ρπηνζίδεξν 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6620.1 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαλαιηώλ απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ εζσηεξηθώλ ή εμσηεξηθώλ 
ρώξσλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-06 "Καλάιηα απνζηξάγγηζεο 
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δαπέδσλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο", κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
- πλαξκνινγνύκελα ζηνηρεία θαλαιηνύ (modules) από ζπλζεηηθά πιηθά (π.ρ. 
πνιππξνππιέλην, πνιπκεξέο ζθπξόδεκα, θιπ) κε ή ρσξίο εληζρύζεηο από ραιύβδηλα 
γαιβαληζκέλα θύιια (αλαιόγσο ηεο θαηεγνξίαο θνξηίνπ) κε εζράξεο ζπλζεηηθέο, 
ραιύβδηλεο ή ρπηνζηδεξέο. 
- Καηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην πξόηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1433 "Καλάιηα απνζηξάγγηζεο ζε δώλεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ζρεκάησλ - 
Σαμηλόκεζε, ζρεδηαζκόο θαη απαηηήζεηο δνθηκώλ, ζήκαλζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο", κε ζήκαλζε CΔ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
- ηνηρεία ησλ θαλαιηώλ κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλή 
ζύλδεζε θαη λα παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα έιμεο - ώζεζεο ηκεκάησλ ζπλαξκνινγεκέλνπ θαλαιηνύ. 
 
- Πξνζεκησκέλεο ζέζεηο ζην ζώκα ηνπ θαλαιηνύ από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηηο 
νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο κε ρξήζε εηδηθώλ 
εμαξηεκάησλ (ηνπ ζπζηήκαηνο ηππνπνηεκέλνπ θαλαιηνύ) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
απόιπηε ζηεγαλόηεηα. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 
ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (θαλάιηα, εζράξεο, πάζεο θύζεσο εηδηθά 
ηεκάρηα απνιήμεσλ θαη δηαθιαδώζεσλ, ζύζηεκα "θιεηδώκαηνο"ηεο εζράξαο, κεηαιιηθά 
εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο ησλ εζραξώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί αληηβηαβξσηηθή επεμεξγαζία), 
θαζώο θαη ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ πάθησζεο θαη ζηεξέσζεο, ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 
ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ αύιαθνο εγθαηάζηαζεο 
ησλ θαλαιηώλ (ηηκνινγνύληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, 
αλαιόγσο ηεο θύζεσο/ζπζηάζεσο ηνπ δαπέδνπ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη) θαζώο θαη ε 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ακκνζπιιεθηώλ. 
 
Σα θαλάιηα απνζηξάγγηζεο θαηεγνξηνπνηνύληαη κε βάζε ην θαζαξό πιάηνο θαη ηελ 
θαηεγνξία θνξηίνπ θαηά ΔΝ 1433. 
 
Καηεγνξία Α: γηα πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ από πεδνύο θαη πνδειάηεο 
(ειάρηζηε θιάζε Α15: αληνρή ζε θνξηίν 15 kN) 
Καηεγνξία Β: γηα πεδνδξόκνπο θαη ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 
(ειάρηζηε θιάζε Β125: αληνρή ζε θνξηίν 125 kN) 
Καηεγνξία C: γηα θξάζπεδα πεδνδξνκίσλ θαη ισξίδεο έθηαθηεο αλαδήηεζεο νδώλ 
(ειάρηζηε θιάζε C250: αληνρή ζε θνξηίν 250 kN) 
Καηεγνξία D: γηα ακαμηηέο νδνύο, ΛΔΑ, ρώξνπο ζηάζκεπζεο βαξέσλ ζρεκάησλ 
(ειάρηζηε θιάζε C400: αληνρή ζε θνξηίν 400 kN) 
Καηεγνξία Δ: γηα επηθάλεηεο πνπ εθηίζεληαη ζε βαξηά θνξηία, όπσο θξεπηδώκαηα, 
απνβάζξεο θιπ (ειάρηζηε θιάζε Δ600: αληνρή ζε θνξηίν 600 kN) 
Καηεγνξία F: γηα επηθάλεηεο πνπ δέρνληαη ηδηαίηεξα βαξηά θνξηία, όπσο δηάδξνκνη 
αεξνδξνκίσλ (ειάρηζηε θιάζε F900: αληνρή ζε θνξηίν 900 kN) 
 
Σππνπνηεκέλν θαλάιη εζσηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ C250 κε εζράξα από ειαηό 
ρπηνζίδεξν. 
 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαλαιηνύ κε επηκέηξεζε θαηά ηνλ άμνλά ηνπ. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 108,00 

(Οινγξάθωο) : εθαηόλ νθηώ 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξωζε θαη ζπκπύθλωζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3215 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 
δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ 
θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 
θαινππηώλ, ζύκθσλα κε 
 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο", 
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01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ". 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην 
ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ 
κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 
 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 
 
Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
 
 
β.Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο. 
 
 
γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 
 
 
δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη 
ε πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο. 
 
 
ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθό δάπεδν). 
 
 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από θειύθε, αςίδεο θαη 
ηξνύινπο. 
 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 95,00 

(Οινγξάθωο) : ελελήληα πέληε 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3811 

Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ πνπ γεληθώο δελ απαηηνύλ ηθξηώκαηα γηα ηελ 
δηακόξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 
εκβαδνύ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππό ή ππέξ ην έδαθνο, ζύκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα 
(ηύπνη)". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθώλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιόγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνύ θαη απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακόξθσζή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλαπηύγκαηνο επηθαλείαο. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

(Οινγξάθωο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 5 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3873 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ. 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 
νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 
ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
|           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ. 
δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν 
(mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   λ    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 
14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 
16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 
18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ 
Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 
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ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 
Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 
δάπεδν εξγαζίαο. 
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Γνκηθά πιέγκαηα B500C. 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,01 

(Οινγξάθωο) : έλα θαη έλα ιεπηό 

A.T. : 6 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 1136 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνύ, αλά ρηιηόκεηξν απνζηάζεσο. 
 
Γηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο. 
Δπί νδνύ επηηξέπνπζαο ηαρύηεηα άλσ ησλ 40km/h. 
 
Σηκή αλά ηνλνρηιηόκεηξν (ton.km). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,35 

(Οινγξάθωο) : ηξηάληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΝΑΠΡ ΝΒ12.20.22.1 Απνμύιωζε θαη επαλαηνπνζέηεζε δεύγνπο εζηηώλ πνδνζθαίξνπ. 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6421 

Απνμήισζε πθηζηάκελνπ δεύγνπο εζηηώλ πνδνζθαίξνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηα πθηζηάκελα ζεκέιηα. 
Πεξηιακβάλνληαη πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, θαηαζθεπή ζεκειίνπ θαη παξάδνζε ηεο εζηίαο 
έηνηκεο γηα ρξήζε. 
 
Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίαο γηα ηελ απνμύισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ εζηηώλ 
πνδνζθαίξνπ. 
 
 
 
Σηκή αλά ηεκάρην δεύγνπο πθηζηάκελσλ εζηηώλ πνδνζθαίξνπ. (ηεκ) 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 400,00 

(Οινγξάθωο) : ηεηξαθόζηα 

A.T. : 8 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ ΝΓ02.1 Δθζθαθή-θξεδάξηζκα ζπκππθλωκέλνπ ππνζηξώκαηνο γεπέδνπ- άκκνο ζε βάζνο έωο 8εθ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: 
 

Γηα ηελ εθζθαθή- θξεδάξηζκα ζηξώζεσλ πθηζηάκελνπ ζπκππθλσκέλνπ ππνζηξώκαηνο γεπέδνπ- 
άκκνο ζε βάζνο έσο 8εθ κε ρξήζε εηδηθώλ θαηάιιεισλ εθζθαπηηθώλ κεραλεκάησλ (θξεδώλ) ώζηε νη 
παξεηέο ησλ ζθακκάησλ λα πξνθύπηνπλ θαηαθόξπθεο θαη επζύγξακκεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο ηνπ 
δηαδξόκνπ εθζθαθήο, θαη ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ εθζθαθή λα είλαη επίπεδε 
κε εληαία θαηά κήθνο θιίζε. 
 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε επηκειήο ζπγθέληξσζε, θόξησζε, κεηαθνξά θαη απόζεζε όισλ ησλ 
πξντόλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε απαηηεζεί καθξηά από ην ζώκα ηεο νδνύ, ν επηκειήο 
θαζαξηζκόο ηεο εθζθαθείζαο επηθάλεηαο κε ρξήζε κεραληθήο ζθνύπαο θαη αεξνζπκπηεζηή, ώζηε λα 
απνκαθξύλνληαη ηειείσο ηα ππνιείκκαηα πξντόλησλ εθζθαθήο θαη λα απνθιείεηαη ε επαλελζσκάησζή 
ηνπο ζηε ζθάθε ηεο εθζθαθήο από ηελ θπθινθνξία κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ λα επαλαιάβεη ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε ηελ εξγαζία αδαπάλσο γηα ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο 
νη απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ππόςε εξγαζίαο (αγνξέο, κηζζώκαηα, κεηαθνξέο, 
εγθαηαζηάζεηο-απεγθαηαζηάζεηο, ζηαιίεο θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο θιπ., ηνπ εηδηθνύ 
εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο (θξέδαο), νη απνδεκηώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα κέζα 
κεηαθνξάο, νη ζηαιίεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 
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ηνπ πξνζσπηθνύ) ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζε ζέζεηο θαη 
δηαζηάζεηο εθαξκνγήο ηεο απνιύηνπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη κόλν κεηά από έγθξηζή ηεο. 
 
 
ι1 
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο 
ζπκππθλσκέλνπ ππνζηξώκαηνο γεπέδνπ- άκκνο ζε βάζνο έσο 8εθ 
 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,70 

(Οινγξάθωο) : έλα θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. : 9 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ ΝΑ23.1 Καηαζθεπή ζηξώζεο άκκνπ πάρνπο 3-4εθ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ωο ηειηθό ππόζηξωκα 
ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ 3121Α 

Καηαζθεπή ζηξώζεο άκκνπ πάρνπο 3-4εθ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηειηθό ππόζηξσκα ηεο επηθάλεηαο 
ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα.Σν πνζνζηό ηεο αξγίινπ ζα θπκαίλεηαη θάησ από 7% ηνπ όγθνπ ηεο 
πνζόηεηαο ηεο άκκνπ θαη ζα πξνέξρεηαη από ζξαύζε θαηάιιεισλ βξαρσδώλ πιηθώλ. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- Η δηακόξθσζε ζηξώζεο πάρνπο 3-4εθ. κε ηελ θαηάιιειε επηπεδόηεηα πξνθεηκέλνπ λα εδξαζηεί ν 
ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο. 
 
 
- Η ρξήζε ηζνπεδνηήξα κε ηελ ύπαξμε ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ πξνο επίηεπμε θαηάιιειεο θιίζεο ηνπ 
αγσληζηηθνύ ρώξνπ. (θιηζε 5-6 ηνηο ρηιηνίο) 
 
 
- Η κόξθσζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξώζεο άκκνπ - ζθύξσλ κε βαζκό ζπκπύθλσζεο 
ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλόηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 
13286-2) 
 
 
- Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ηεο άκκνπ, ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ 
δηαβξνρήο, νη θνξηνεθθνξηώζεηο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, 
 
 
- Η δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπύθλσζε ησλ πιηθώλ, 
 
Η επηκέηξεζε γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζεθπή ηεο 
ζηξώζεσο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 48,00 

(Οινγξάθωο) : ζαξάληα νθηώ 

A.T. : 10 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 20.20 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2162 

Καηαζθεπή ζηξώζεσλ από ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, 
ιηζνζπληξίκαηα, ζθύξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ 
επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληόο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή 
ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπύθλσζε 
κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνύ 
πιηθνύ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκώλ πξν θαη κεηά ηελ 
επίρσζε. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 15,70 
 

(Οινγξάθωο) 
: 
 

δέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά 

ΑΜΟ       9/9/2019  ΑΜΟ        9/9/2019 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

   

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΚΟΤΡΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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