
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
Θέση: ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία :    1/3/2018 

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
00Ν.60.10.1 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

      Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  γαλβανισμένων  χαλυβδίνων  ιστών
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και
05-07-02-00 ''Ανωδομή φωτισμού''.

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων''  ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ
EN 10255).
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση
την τυπική διατομή της μελέτης.
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως
τοποθετημένα.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης
του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ
ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
. Η καθαίρεση των υφιστάμενων ιστών μετά της βάσης τους

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 900,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
060.10.85.1Ν 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 0,40χ0,40μ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 1 από 14



Κωδ. αναθεώρησης : ΑΤΕΟ 2548 100,00% 

      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων κατάλληλου βάθους, κατασκευασμένου σύμφωνα με
τις  Προδιαγραφές  Η/Μ  Εγκαταστάσεων,  με  τοιχώματα  και  πυθμένα  από  υδατοστεγές  οπλισμένο
σκυρόδεμα  C12/16  πάχους  τοιχωμάτων  10cm  τουλάχιστον  για  τα  φρεάτια  έλξης  και  15  cm
τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, με οπλισμό πλέγμα st-iv, με περιμετρικό πλαίσιο (κολυμπητό στ
στέψη  του  φρεατίου)  και  κάλυμμα  του  φρεατίου  από  χυτοσίδηρο  τυποποιημένης  διάστασης
0,40χ0,40μ και με την διαμόρφωαση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης σήμανσης
του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή ανά Τεμάχιο   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 110,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 073.96 Επιστρώσεις με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2mm πάνω σε 
υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7396 100,00% 

      Επιστρώσεις με ελατικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2mm, απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου, καφέ ή
συνδυασμού  τους,  πάνω  σε  υπάρχοντα  ασφαλτοτάπητα  εξωτερικών  γηπέδων  αθλοπαιδιών,
σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικού συνθετικού τάπητα.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι:
1. Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού γαλακτώματος,
αδρανούς απαλλαγμένο από άργιλλο, τσιμέντο κλπ.
2.  Ξύσιμο  της  τελικής  επιφάνειας  της  ασφάλτου  με  ειδική  ξύστρα  και  καθαρισμός  της  ώστε  να
δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα
3. Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρεις αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις για να
προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολησθηρή πάχους 2mm.
4.  Γραμμογράφηση της  τελικής  επιφάνειας  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές  από χρώματα
συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής συνθετικού τάπητα και της
γραμμογράφησης  σύμφωνα  με  την  προδιαγραφή  διάστρωσης  ελαστικοσυνθετικού  τάπητα  και  τις
προδιαγραφές των υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 24,60   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΗΛΜ.ΣΧ1.3 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου (τύπου προβολέα LED, ισχύος 
80W)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 2 από 14



      Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα led, ισχύος 80W, σχετικής θερμοκρασίας χρώματος 4000Κ
κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω σε ιστό, που θα πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Κέλυφος - πλαίσιο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο (UNI 5076)βαμμένο με
εποξική βαφή χρώματος γκρι αλουμίνιο (RAL9007). έχει υποστεί φωσφατάση και είναι ανθεκτικό σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Μπράτσο χαλύβδινο με σύστημα γωνιομετρικής ρύθμισης (μέγιστη ρύθμιση από το οριζόντιο επίπεδο
-170 έως +170.
Κλιπς γρήγορης απαλευθέρωσης του καλύμματος του οπτικού συστήματος (κρύσταλλο επίπεδο) από
γαλβανισμένο αλουμίνιο χρώματος γκρι.
Παρέμβυσμα από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για παροχή υψηλού βαθμού προστασίας από σκόνη και
υγρασία.
Φακός από υψηλής ποιότητας γυαλί οπτικό (απόδοσης 92%) υψηλής αντοχής σε κρούσεις.
Κλάση μόνωσης ΙΙ
Απόδοση>80 lumen/watt ήτοι συνολική απόδοση μεγαλύτερη 8000 lumen 
Σχεδίαση βάση CEI 34-21 (EN6598-1) CEI 34-30 (EN60598-2-5).
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  υλικά  και  μικροϋλικά  στερέωσης  του  προβολέα  ή  προβολέων  ήτοι  ι)
προφίλ σιδήρου τετραγωνικής διατομής 50χ50χ3mm (0,40m για τοποθέτηση ενός προβολέα και 0,80μ
για σήριξη δύο προβολέων) κολλημένο σε σωλήνα γαλβανισμένο 1,50inch ΠΕ ISO MEDIUM βαρύς
μήκους 0,30μ, τοποθέτηση - εισχώρηση κατά 0,30μ στον μεγαλύτερης διαμέτρου (60μμ) κορυφής
σιδηροϊστό ύψους 4,50μ ιι) γαλβανισμένος κοχλίας Μ12Χ100 κοχλίας με περικόχλιο ασφαλείας για την
ασφάλιση  του  σωλήνα  βάσης  του  προβολέα  ιιι)  ηλεκτρολογική  σύνδεση  του  προβολέα.  Εργασία
τοποθέτησης και  σύνδεσης,  δοκιμές  λειτουργίας  για  παράδοση  σε  πλήρη κανονική  λειτουργία.  Ο
προβολέας θα είναι ενδιεκτικού τύπου Clearfood BVP650 της Philips.

Tιμή ανά τεμάχιο   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 320,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΗΛΜΣΧ0.5 

Τριγωνική γείωση πίνακα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

      Για την προμήθεια, μεταφορά και συνδεσμολογία των απαραίτητων υλικών για την κατσκευή
τριγωνικής μείωσης με ηλεκτρόδια από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μήκους 2,5μ και διαμέτρου Φ1''
ή  με  ηλεκτρόδια  από  χαλκό  (διαμέτρου  κρομού  14,2μμ  (σπείρωμα  5/8''-16μμ),  τα  οποία  θα
καρφωθούν στο έδαφος και σε μεταξύ τους απόσταση 3μ θα γεφυρωθούν δε με τον χαλκό γείωσης
των ιστών ο οποίος θα βρίσκεται εντός του χάνδακα και θα καταλήγει στο κιβώτιο μετρητή της ΔΕΗ.   

Τιμή ανά Τεμάχιο   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 110,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΟΙΚ.62.38Ν._Κ 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης με πίνακα από πλεξιγκλας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6238 100,00% 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 3 από 14



      Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης πλήρως
και ακλόνητα εγκατεστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
με το πακτωμένο στο πέδιλο πλάιδιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά
και  μικροϋλικά  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη  εγκατάσταση  αυτού,  με  την  πρόβλεψη  των
απαιτούμενων υποδοχών για την στερέωση της μπασκέτας από πλεξιγκλάς κατά τρόπο που να μην
απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος
αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή πινέλο
των ορατών σημείων του.
Η μπασκέτα από πλεξιγκλάς πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για χρήση σε στυλοβάτη μεταλλικό με
τη στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρισης, τα εγκάρσια σημεία ακαμψίας, τις ταινίες σήμανσης του
πίνακα, τα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται γενικά στη στήριξη στο στυλοβάτη και
την πλήρη σύνθεσή του στην τελική του μορφή και των χρωματισμό με δ΄'υο στρώσεις αντισκωριακού
μινίου και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο με πινέλο ή μπιστολέτο των σιδερένιων επιφανειών στην
προβλεπόμενη απόχρωση.
Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο:   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 1265,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΟΙΚ.623.8Ν_.Κ1 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος 
πετοσφαίρισης (βόλεϋ)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6238 100,00% 

      Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλευ) μετά του
φιλέ αποτελούμενο από 2 μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδεροσωλήνες.
Κάθε  ορθοστάτης  αποτελείται  από  2  σωλήνες  τύπου  Mάνεσμαν  διαφορετικής  διατομής  που
συνδέονται  και  εγτκιβωτίζονται  μέσα  σε  στερεό  εγκιβωτισμό  από  σκυρόδεμα  C20/25  με  σταθερή
υποδοχή και  λυόμενο  κυλινδρικό  στοιχείο  στερέωσης (μανσόν).  Η σταθερή  αυτή  υποδοχή και  το
μανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Στο άκρο αυτό περιλαμβάνεται επιπλέον α) το
συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό β) το σύστημα απομείωσης
της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες γ) 2 πώματα ισόπεδης
απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών και δ) ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με
2 στρώσεις αντισκωριακού μινίου και 2 στρώσεις χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλο).
Δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου,  κατασκευή  του  στερεού  εγκιβωτισμού  από
σκυρόδεμα,  εργασία  πλήρους  κατασκευής,  τοποθέτησης  και  χρωματισμού  του  συγκροτήματος
ορθοστατών,  δαπάνη  απομείωσης,  φθοράς,  συγκόλλησης,  μικροϋλικών,  εξαρτημάτων,  υλικών
στερέωσης καθώς και δαπάνη προμήθειας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε
το συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α

Τιμή ανά τεμάχιο   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 310,00   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΟΙΚ64.48Ν._Κ 

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (μπάσκετ)  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 4 από 14



Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6448 100,00% 

      Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών από πλέγμα Φ3/5 χιλ γαλβανιζέ 45Χ45χιλ στερεούμενο σε
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2 βαρέως τύπου πακτωμένους σε αποστάσεις 2
μέτρων σε τοιχείο από σκυρόδεμα σε βάθος 60 εκ. (το μπετό πληρώνεται ιδιαίτερα με την τιμή του
αντίστοιχου άρθρου).
Στο κάτω άκρο των ορθοστατών τοποθετούνται με ηλεκτροσυγκόλληση 5 πτερύγια σιδηρά (τζινέτια)
που θα ενισχύσουν τη στερέωση του σιδηροσωλήνα στο σκυρόδεμα.
Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ1, 1/2
και  με ειδικά ταφ 2 1/2.  Το ύψος της περίφραξης αποτην στέψη του τοιχείου είναι  4μ.  Μετά την
τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45χιλ και
πάχους σύρματος 3,5χιλ θα τοποιθετηθούν επίσης 3 σύρματα γαλβανισμένα πάχους Φ4χιλ (ούγιες),
ένα στο κάτω άκρο του συρματοπλέγματος και 2 ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αφού
ανοιχθούν  προηγουμένως  τρύπες  στους  ορθοστάτες  για  να  περάσουν  οι  ούγιε.  Επίσης  θα
τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες λοξές ούγιες.
Τα κάτω άκρα των σιδηροσωλήνων με τα στηρίγματά τους σε μήκος 60 εκ. θα χρωματισθούν με δύο
στρώσεις  αντισκωριακού  μινίου.  Το  πλέγμα  θα  εγκιβωτισθεί  10  εκ,  μέσα  σε  τοιχείο  βάσης.  Να
σημειωθεί  ότι οι σιδηροσωλήνες θα τοποθετηθούν απολύτως κατακόρυφοι ισοϋψείς επί του αυτού
επιπέδου.  Στην  ανά  τιμή  περίφραξης  περιλαμβάνεται  και  η  κατασκευή  της  πόρτας  του  γηπέδου
αθλοπαιδιών με σιδερένιο πλέγμα οντουλέ 40/40. Δηλαδή υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο περίφραξης, ύψους 4μ.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 88,50   

A.T.:  

ΚΑΤ-ΟΙΚ-Α 
ΟΙΚ64.48Ν.ΟΚ2 

Μεταλλική κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικής δίφυλλης 
θύρας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6448 100,00% 

      Μεταλλική δίφυλλη θύρα ανοιγόμενη αυλείου χώρου διαστάσεων 3χ3μ πλήρως κατασκευασμένη.
Η  κατασκευή  θα  γίνει  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  κατασκευάζεται  και  το  κιγκλίδωμα  της  περίφραξης
(Άρθρο..).
Δηλαδή τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από πλέγμα  Φ3/5 χιλ γαλβανιζέ 45Χ45χιλ στερεούμενο σε
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2 βαρέως τύπου σε απόσταση 1,5μ).
Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ1, 1/2
και  με ειδικά ταφ 2 1/2.  Το ύψος της περίφραξης αποτην στέψη του τοιχείου είναι  4μ.  Μετά την
τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45χιλ και
πάχους  σύρματος  3,5χιλ  θα  τοποιθετηθούν  επίσης  3  σύρματα  γαλβανισμένα  πάχους  Φ4χιλ
(ούγιες),ένα στο κάτω άκρο του συρματοπλέγματος και 2 ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους,
αφού ανοιχθούν προηγουμένως  τρύπες  στους  ορθοστάτες  για  να  περάσουν οι  ούγιε.  Επίσης  θα
τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες λοξές ούγιες.
Τα θυρόφυλλα στηρίζονται με τέσσερις μεντεσέδες το καθένα στους ορθοστάτες με κάλυψη του επάνω
άκρο του με πυραμίδα από γαλβανιζέ λαμαρίνα, ύψους 5cm, πακτώνονται δε στο δάπεδο κατά 30 cm
και στηρίζονται στο διπλανό τοιχείο με τζινέτια. Στην πόρτα θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο (μπίνι) από
λάμα διατομής 40Χ5mm.
ετά τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα γίνουν για την κατασκευή της θύρας, θα γίνει καθαρισμός
στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις με
ψυχρό γαλβάνισμα.

Τιμή ανά τεμάχιο   
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 250,00   

A.T.:  

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4
x 10 mm². 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό,
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός),
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων
των  υλικών  στήριξης,  σύνδεσης  και  σήμανσης  (ειδικά  στηρίγματα,  ακροδέκτες,  μούφες,
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,50   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6448 100,00% 

      Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί
εδάφους  είτε  επί  τοιχίου  από  σκυρόδεμα,  τοιχοποιία  κλπ,  ανεξαρτήτως  ύψους,  μετά  των
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς
απόρριψη.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

·  η  δαπάνη για  την αποσύνθεση και  τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε  υλικό)  και  της
περίφραξης, 
· η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων, 
· η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
·  η  δαπάνη  για  τις  τυχόν  προσωρινές  εναποθέσεις  και  επαναφορτώσεις,  η  σταλία  αυτοκινήτων-
μηχανημάτων κλπ, 
· η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού
εδάφους, 
· η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους.   
( 1 m ) Μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,60   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2227 100,00% 

      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.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 32,80 [*] (26,5+6,3) 

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.4.1 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2522 100,00% 

      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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 7 από 14



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).

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

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

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

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
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01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών
τάφρων  και  κοίτης  ρεμάτων,  διαμορφώσεις  πυθμένα  φρεατίων  προς  εξασφάλιση  ομαλής  ροής,
στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς,  διαμορφώσεις ρύσεων και  στρώσεις προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25. 

Στο  άρθρο  αυτό  υπάγονται  και  οι  τάφροι,  κράσπεδα,  ρείθρα,  κρασπεδόρειθρα  κλπ,  που
κατασκευάζονται  με  χρήση  μηχανημάτων  συνεχούς  διάστρωσης  σκυροδέματος  (slip-form  pavers
τύπου GOMACO ή αναλόγου).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 104,00   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
30.2 

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2612 100,00% 

      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  ΠΕΤΕΠ  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.

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

Στις  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. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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· 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 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,15   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.2 

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3211.Β 100,00% 

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά'', 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,83 [*] (1,2+0,63) 

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
2.1 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση 
ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1132 100,00% 

      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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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· 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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,15   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4110 100,00% 

      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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,20   

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8.1Π 

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00% 

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση  και  τη  μορφή  της  επιφάνειας,  με  ασφαλτόμιγμα  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση  με  θραυστά  αδρανή  υλικά  λατομείου,  τύπου  ΑΣ  12,5  ή  ΑΣ  20,  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη  μελέτη συνθέσεως και  την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Στρώσεις  ασφαλτικού σκυροδέματος
συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική,  ενδιάμεση-εντατική και  τελική),  ώτε  να προκύψει  η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας,  αποδεκτής  ποιότητας  και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,02 [*] (7,705+0,315) 

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2124 100,00% 

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m³)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 10,80 [*] (4,5+6,3) 

A.T.:  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 100,00% 

      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, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.:  

ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.2 Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 
δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354 100,00% 

      Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη
θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 60,00   

A.T.:  

ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.4 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με διπλή πλάτη από 
ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5104 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των
καθιστικών,  η  προσωρική  αποθήκευση  και  φύλαξή  τους  στο  εργοτάξιο,  η  συναρμολόγηση  και
στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης,  τα  πάσης φύσεως υλικά  που απαιτούνται  για  την εγκατάστασή τους  καθώς και  η  λήψη
μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων
εργασιών του έργου.

Καθιστικά  με  σκελετό  από ευθύγραμμους  χαλυβδοσωλήνες,  με  κάθισμα  αποτελούμενο  από τρείς
διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό
ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 190,00   

Αθήνα /03/2018
Οι Συντάξαντες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 13 από 14



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΜΗΣ
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΠΛΗ
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
Μηχανολόγος  Μηχ/κός ΤΕ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Σελίδα 14 από 14
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