
Αρικμόσ Μελζτθσ: 2020-156

Προχπολογιςμόσ: 200.000,00€

CPV: 45212290-5  (Επιςκευή και ςυντήρηςη αθλητικών εγκαταςτάςεων)

1.  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑ

3,00 *2,3τον/κμ= 6,90

ςτρογγυλοποίηςη:

υνολικι Ποςότθτα: 6,90 τον

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15*0,2= 3,00

υνολικι Ποςότθτα: 3,00 κ.μ.

2ο Γυμνάςιο - Λφκειο Χίου

δίχτυ ςτο γήπεδο 5χ5

(21,5*2+38,7*2)*3,40+21,5*38,7= 1241,41

ςτρογγυλοποίηςη 0,04

υνολικι Ποςότθτα: 1.241,45 τ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

γενικά ςτο ζργο 30,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γενικά ςτο ζργο 50,00

υνολικι Ποςότθτα: 80,00 kg

1ο Δημοτικό Βροντάδου (Αγ. Γεώργιοσ)

γήπεδο μπάςκετ

γενικά ςτο ζργο : 100*0,20= 20,00

20,00 κ.μ.

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη) 10,00

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02Ν Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν

ΝΑΟΔΟ Α-4.4 :Διάνοιξθ τάφρου με εργαλεία χειρόσ ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ

ΠΡ Ζ2.2 Κόψιμο - εκρίηωςθ  δζνδρων.Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 

κορμοφ από 0,31 μζχρι 0,60 m

ΝΑΟΙΚ Α10.Ν2: Προμικεια και τοποκζτθςθ δίχτυ προςταςίασ γθπζδου 5 Χ 5

Αναλυτικι Προμζτρθςθ ζργου:                                                                                                                          

"Επιςκευι και ανακαταςκευι ακλθτικϊν εγκαταςταςεων ςε αφλειουσ χϊρουσ χολείων"

ΠΔΕ2019 ΑΕΠ588 ( ΚΑ: 64-7336.002)

ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01  Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε 

ηϊα.Φορτοεκφόρτωςθ με τα χζρια

ωσ άρθρο Α/22.10.01

ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Κακαίρεςθ  ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα Με 

χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ*



10,00 τεμ

γενικά ςτο ζργο 1

1,00 τεμ

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15*0,2= 3,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

10*0,5*0,5*0,8= 2,00

1ο Δημοτικό Βροντάδου (Αγ. Γεώργιοσ)

γήπεδο μπάςκετ

γενικά ςτο ζργο : 100*0,20= 20,00

υνολικι Ποςότθτα: 25,00 κ.μ.

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15*0,2= 3,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

10*0,5*0,5*0,8= 2,00

γήπεδο μπάςκετ

γενικά ςτο ζργο : 100*0,20= 20,00

υνολικι Ποςότθτα: 25,00 κ.μ.

Τ131 2,06Kg/τμ

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15*1,1*2,06= 33,99

1ο Δημοτικό Βροντάδου (Αγ. Γεώργιοσ)

γήπεδο μπάςκετ

γενικά ςτο ζργο : 100*1,1*2,06= 226,60

ςτρογγυλοποίηςη 0,41

υνολικι Ποςότθτα: 261,00 kg

ΠΡ Ζ2.4 Κόψιμο - εκρίηωςθ  δζνδρων.Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 

κορμοφ από 0,91 μζχρι 1,20 m

ΝΑΟΔΟ  ΔΧ2: Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν

ΝΑΟΔΟ  Β-29.3.1:Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδϊν τάφρων, ςτρϊςεων 

προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κλπ με ςκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ  Β-30.3: Χαλφβδινο δομικό πλζγμα B500C εκτόσ υπογείων ζργων



γενικά ςτο ζργο 5

υνολικι Ποςότθτα: 5,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 5,00

υνολικι Ποςότθτα: 5,00 τ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

(0,20*2+0,4*2)*5*2+3,14*0,1*0,1*3*2= 12,19

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

(0,20*2+0,4*2)*5*2= 12,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

(0,20*2+0,4*2)*5*2+3,14*0,1*0,1*3*2= 12,19

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

(0,2*2+0,4*2)*5*2= 12,00

1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ -βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

(0,20*2+0,4*2)*5*2+3,14*0,1*0,1*3*2= 12,19

ςτρογγυλοποίηςη 0,43

υνολικι Ποςότθτα: 61,00 τ.μ.

2. ΟΔΟΣΡΩΙΑ-ΑΦΑΛΣΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30= 456,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη) 285,00

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17= 538,90

ΝΑΟΙΚ Α/64.31:Προμικεια και τοποκζτθςθ δικτυωτοφ ελάςματοσ οπισ 10x4 cm

ΝΑΟΙΚ Α/73.37.01: Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ι με 

τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα ςε δφο ςτρϊςεισ.Επιςτρϊςεισ τςιμεντοκονίασ πάχουσ 2 cm

ΝΑΟΙΚ Α/77.55 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊνμε χρϊματα 

αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου

ΝΑΟΔΟ Δ-2.2: Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα) 

ςε βάκοσ ζωσ 6 cm



5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 865,00

ςτρογγυλοποίηςη 0,10

υνολικι Ποςότθτα: 2.145,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 10,00

13,75

23,75 κ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

28*15+28*15*50%= 630,00

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30+15,20*30*20%= 547,20

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

285+285*50%= 427,5

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17+31,7*17*10%= 592,79

5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 965,00

ςτρογγυλοποίηςη 0,51

υνολικι Ποςότθτα: 3.163,00 τ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

28*15*50%= 210,00

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30*20%= 91,20

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

285*50%= 142,5

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17*10%= 53,89

5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 100,00

γενικά ςτο ζργο 0,41

υνολικι Ποςότθτα: 598,00 τ.μ.

ΝΑΟΔΟ Α\Δ-7:Αςφαλτικζσ ςυνδετικζσ (ιςοπεδωτικζσ)  ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου 

πάχουσ 0,05 m  *

ΝΑΟΔΟ Α\Δ-4:Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ

ΝΑΟΔΟ Γ-2.1: Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ  *



Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

28*15= 420,00

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30= 456,00

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη) 285,00

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17= 538,90

5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 865,00

ςτρογγυλοποίηςη 0,10

υνολικι Ποςότθτα: 2.565,00 τ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

28*15+28*15*50%= 630,00

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30+15,20*30*20%= 547,20

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

285+285*50%= 427,5

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17+31,7*17*10%= 592,79

5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 965,00

ςτρογγυλοποίηςη 0,51

υνολικι Ποςότθτα: 3.163,00 τ.μ.

Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου

ζνα γήπεδο μπάςκετ-βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

28*15= 420,00

Δημοτικό Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

15,20*30= 456,00

ΝΑΟΔΟ Α\Δ-8.1:Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ Αςφαλτικι ςτρϊςθ 

κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου *

ΝΑΟΔΟ Α\ΔΧ3: Πρόςκετθ αποηθμίωςθ για αςφαλτικι ςτρϊςθ πάχουσ 0,05μ λόγω 

ειδικϊν ςυνκθκϊν

NAOIK 73.96.Ν3 Πλαςτικοποίθςθ ακρυλικοφ δαπζδου



Δημοτικό Θολοποταμίου

γήπεδο μπάςκετ

24*15,10= 362,40

Δημοτικό Πυργίου

γήπεδο μπάςκετ

28,10*15,10= 424,31

Μουςικό Γυμνάςιο

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη)

15,30*24= 367,20

4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ - βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη) 285,00

4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα)

γήπεδο μπάςκετ

31,7*17= 538,90

1ο Δημοτικό Βροντάδου (Αγ. Γεώργιοσ)

γήπεδο μπάςκετ

29,6*18,5= 547,6

2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου (Ερυθιανή)

γήπεδο μπάςκετ

14*25,2= 352,8

Γυμνάςιο Κάμπου

γήπεδο μπάςκετ

30,5*17,3= 527,65

1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

γήπεδο μπάςκετ -βόλεχ (διπλή διαγράμμιςη) 650,00

5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Βαρβάςι)

γήπεδο μπάςκετ 430,00

ςτρογγυλοποίηςη 0,14

0,85

υνολικι Ποςότθτα: 5.362,85 τ.μ.

Χίοσ, ……/…../……..

Οι ςυντάξαντεσ

Αμυγδάλου Δζςποινα

ΤΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Α' 
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Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2020-156 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 200.000,00€ (με ΥΠΑ) 

ΠΔΕ2019EΠ58800000 (ΚΑ:64-7336.002) 

CPV: 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

 Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε αύλειους 

χώρους χολείων. 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΟ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ  2020 



  σελ. 2 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
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  σελ. 3 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ  ΕΡΓΟ: Επισκευή και  
ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ      ανακατασκευή αθλητικών 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ εγκαταστάσεων σε      
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2020-156                         αύλειους χώρους χολείων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 200.000,00€ (με ΥΠΑ) 

ΠΔΕ2019EΠ58800000 (ΚΑ:64-7336.002) 

CPV: 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων) 

Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Με το συγκεκριμένο έργο «Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε 

αύλειους χώρους χολείων» προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σε 

εξωτερικούς αθλητικούς χώρους των σχολικών συγκροτημάτων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φίου. 

 Παρεμβάσεις θα γίνουν στα παρακάτω σχολικά κτίρια: 

1. Εσπερινό Γυμνάσιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. Γυμνάσιο-Λύκειο Κάμπου. 

2. Δημοτικό Κάμπου. 

3. Δημοτικό χολείο Θολοποταμίου. 

4. Δημοτικό χολείο Πυργίου. 

5. Μουσικό Γυμνάσιο. 

6. 4ο Δημοτικό χολείο Φίου. 

7. 4ο Γυμνάσιο Φίου (Λέτσαινα). 

8. 1ο Δημοτικό χολείο Βροντάδου (Αγ. Γεώργιος). 

9. 2ο Δημοτικό χολείο Βροντάδου (Ερυθιανή). 

10. Γυμνάσιο Κάμπου. 

11. 1ο Δημοτικό χολείο Φίου. 

12. 5ο Δημοτικό χολείο Φίου (Βαρβάσι). 

13. 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Φίου. 

 

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΠΟΤ –ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΠΑΓ. ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ 

ΚΑΜΠΟΤ:  



  σελ. 4 

τον αύλειο χώρο του σχολείου , στο γήπεδο μπάσκετ-βόλεϋ, θα εφαρμόσουμε στο δάπεδο 

συγκολλητική στρώση και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση Α265Β κλειστού 

τύπου (αμμοάσφαλτος) πάχους 5εκ. 

τη συνέχεια θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket - βόλεϊ, 

συνολικού πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη 

υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε 

την επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, 

σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική 

τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη 

την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των 

ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική 

τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και 

υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω 

ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder 

ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της 

διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της 

πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε 

δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό 

τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι, 

δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα 

κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα 

αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές 

κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση 

ειδικών εργαλείων (ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των 

ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) 

διαστρώνονται με δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 

1,6-2,0 χιλ.. τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα 

με τις πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια 

επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, 

θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και του 

συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

2. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΤ:  

τον αύλειο χώρο του σχολείου , στο γήπεδο μπάσκετ, θα φρεζάρουμε την υφιστάμενη άσφαλτο, 

θα εφαρμόσουμε στο δάπεδο συγκολλητική στρώση και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφαλτική 

στρώση Α265Β κλειστού τύπου (αμμοάσφαλτος) πάχους 5εκ. 

τη συνέχεια θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket-βόλεϋ, 

συνολικού πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη 
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υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε 

την επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, 

σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική 

τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη 

την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των 

ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική 

τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και 

υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω 

ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder 

ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της 

διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της 

πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε 

δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό 

τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι, 

δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα 

κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα 

αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές 

κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση 

ειδικών εργαλείων (ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των 

ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) 

διαστρώνονται με δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 

1,6-2,0 χιλ.. τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα 

με τις πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια 

επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, 

θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και του 

συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

 

3. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΣΑΜΙΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, συνολικού πάχους 1,6-2χιλ 

με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η 

επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά τριβεία 

και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να 

απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή 

άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου 

απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  

επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch 

Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης 
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και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο 

συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των ασφαλτικών 

στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του γηπέδου.  

Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες 

και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να 

δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε 

την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα 

στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από 

ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή 

ανθεκτικότητα στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, 

σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του κύκλου 

σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με δύο επιπλέον 

στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. τη συνέχεια 

ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις πρότυπες 

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα υψηλών 

αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.Θα προβούμε σε  

ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να 

προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, 

προς έγκριση. 

4. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΠΤΡΓΙΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου  basket, συνολικού πάχους 1,6-

2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς. 

Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά 

τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, 

ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, 

ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη την επιφάνεια του 

γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των ρωγμών. 

Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία 

τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή 

πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω 

ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch 

Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα 

προηγούνται της διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται 

ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με 

προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα 

υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις 

με αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 
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Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, 

στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον 

επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων (ρακλετών), ώστε να 

προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι 

οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με δύο επιπλέον στρώσεις 

με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. τη συνέχεια ακολουθεί  η 

χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές της 

Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα υψηλών αντοχών 

κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.Θα προβούμε σε  

ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να 

προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος 

δαπέδου, προς έγκριση. 

5. ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΙΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket - βόλεϊ, συνολικού πάχους 

1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς 

αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την επιφάνεια με 

ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, σκούπες και 

ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική τσιμεντοκονία 

(τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη την 

επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των 

ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική 

τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα 

και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι 

παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου 

Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή 

πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου 

εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό 

γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες 

στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε 

τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ 

στεγανοποίησης. Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές 

ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα 

στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με δύο 

επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. τη 

συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 
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πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα 

υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.Θα 

προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια 

επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των 

εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και 

του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

6. 4Ο  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΦΙΟΤ: 

τον αύλειο χώρο του σχολείου , στο γήπεδο μπάσκετ, θα φρεζάρουμε την υφιστάμενη 

άσφαλτο, θα εφαρμόσουμε στο δάπεδο συγκολλητική στρώση και στη συνέχεια θα 

εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση Α265Β κλειστού τύπου (αμμοάσφαλτος) πάχους 5εκ. 

τη συνέχεια θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket - 

βόλεϊ, συνολικού πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική 

επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι 

ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε 

την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν 

ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, 

νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου 

απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  

επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic 

Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, 

καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες 

εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή 

κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται 

της διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της 

πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη 

χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που 

θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο 

στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 
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την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

7. 4ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΙΟΤ (ΛΕΣΑΙΝΑ): 

τον αύλειο χώρο του σχολείου , στο γήπεδο μπάσκετ, θα φρεζάρουμε την υφιστάμενη 

άσφαλτο, θα εφαρμόσουμε στο δάπεδο συγκολλητική στρώση και στη συνέχεια θα 

εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση Α265Β κλειστού τύπου (αμμοάσφαλτος) πάχους 5εκ. 

τη συνέχεια θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, 

συνολικού πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη 

υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα 

τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς 

φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε 

ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch 

Binder) σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των 

μικρών λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  

χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις 

οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των 

ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του 

γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή 

περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον 

ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με 

αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 

την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 
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8. 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, συνολικού πάχους 1,6-

2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς. 

Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά 

τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, 

ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, 

ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) σε όλη την επιφάνεια του 

γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών λακούβων και των ρωγμών. 

Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία 

τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή 

πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω 

ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch 

Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα 

προηγούνται της διάστρωσης των ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται 

ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με 

προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα 

υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις 

με αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, 

στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον 

επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων (ρακλετών), ώστε να 

προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι 

οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με δύο επιπλέον στρώσεις 

με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. τη συνέχεια ακολουθεί  η 

χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές της 

Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα υψηλών αντοχών 

κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.Θα προβούμε σε  

ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να 

προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος 

δαπέδου, προς έγκριση. 

9. 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, συνολικού πάχους 

1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς 

αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την 

επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, 

σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική 

τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) 
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σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών 

λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  

χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις 

οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των 

ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του 

γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή 

περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον 

ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με 

αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 

την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

10.  ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΠΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, συνολικού πάχους 

1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς 

αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την 

επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, 

σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική 

τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) 

σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών 

λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  

χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις 

οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των 
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ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του 

γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή 

περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον 

ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με 

αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 

την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

11. 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΦΙΟΤ: 

Θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket - βόλεϊ, συνολικού 

πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή 

χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα τρίψουμε την 

επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς φυσητήρες, 

σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε ειδική 

τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch Binder) 

σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των μικρών 

λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  

χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις 

οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των 

ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του 

γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή 

περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον 

ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με 

αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 



  σελ. 13 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 

(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 

την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

12. 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ (ΒΑΡΒΑΙ): 

τον αύλειο χώρο του σχολείου , στο γήπεδο μπάσκετ, θα φρεζάρουμε την υφιστάμενη 

άσφαλτο, θα εφαρμόσουμε στο δάπεδο συγκολλητική στρώση και στη συνέχεια θα 

εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση Α265Β κλειστού τύπου (αμμοάσφαλτος) πάχους 5εκ. 

τη συνέχεια θα προβούμε σε κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου basket, 

συνολικού πάχους 1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη 

υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας. Θα 

τρίψουμε την επιφάνεια με ειδικά τριβεία και θα καθαρίσουμε την επιφάνεια με ειδικούς 

φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. Εφαρμόζουμε 

ειδική τσιμεντοκονία (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch 

Binder) σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των 

μικρών λακούβων και των ρωγμών. Εξυγιαίνουμε την  επιφάνεια που εμφανίζει ρωγμές  

χρησιμοποιώντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή  κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και στις 

οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών 

(γέμισμα με ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη), θα προηγούνται της διάστρωσης των 

ασφαλτικών στο υπόβαθρο (όπου εφαρμόζονται ασφαλτικά) ή της πλαστικοποίησης του 

γηπέδου.  Εφαρμόζουμε ασφαλτικό γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή 

περισσότερες επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες 

της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον 

ακρυλικό τάπητα. Ασταρώνουμε την επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με 

αντιδιαβρωτικό αστάρι, δημιουργώντας ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 

Εφαρμόζουμε το ειδικό ακρυλικό σύστημα κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε 

υδατικό διάλυμα και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην 

τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις 

τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων 
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(ρακλετών), ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του 

κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται με 

δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Σο συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.. 

τη συνέχεια ακολουθεί  η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις 

πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό 

τάπητα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές 

ρητίνες.Θα προβούμε σε  ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται 

την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πριν την 

έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 

13. 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ –ΛΤΚΕΙΟ ΦΙΟΤ (ΛΙΒΑΝΕΙΟ): 

Θα αντικαταστήσουμε το πράσινο δίχτυ στο γήπεδο 5χ5. 

ε όλα τα παραπάνω σχολεία, θα ελαιοχρωματίσουμε τις μπασκέτες και τους σιδηροσωλήνες 

των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε συνεννόηση με την Σεχνική 

Τπηρεσία. 

Γενικά δύναται με την έναρξη των εργασιών και την έλευση στο φως νέων στοιχείων να 

επανεκτιμηθούν κάποιες από τις εργασίες, να επαναπροσδιορισθούν ή και να ματαιωθούν, αλλά 

και να προταθούν νέες. Επίσης, είναι δυνατόν με απόφαση της διευθύνουσας Τπηρεσίας να 

συμπεριληφθεί στο αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική με την επισκευή των σχολείων 

εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας. 

 

Σο έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Έργων Οδοποιίας», είναι προϋπολογισμού κατά τη 

μελέτη 200.000,00 (με  το ΥΠΑ 17%) με πίστωση για το 2020 ποσού 50.000,00 € , για το 2021 

20.000,00€ , για το 2022  20.000,00€ και για το 2023 ποσού 110.000,00€ από ΠΔΕ2019EΠ58800000. 

Προβλέπεται να εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Η συντάξασα 

 

 

Δέσποινα Αμυγδάλου 

Πολ. Μηχ. ΣΕ με βαθμό Α΄ 

Φίος  …../…../2020 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σ.Τ. 

κ.α.α. 

 

 

Παντελής Σσαγρής 

ΠΕ Μηχ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό 
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Β. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
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Γ. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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Δ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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Σ. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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Ε. ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων σε αύλειους χώρους Σχολείων

Αρ. Μελέτης : 2020-156

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ΝΑΟΙΚ 10.01.01 6,901 ton

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 3,002 m3

3 Προμήθεια και τοποθέτηση δίχτυ προστασίας γηπέδου 5 Χ 5 ΝΑΟΙΚ Α10.Ν2 1.241,453 τ.μ

4 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν 80,004 kg

5 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΝΑΟΔΟ Α04.4 20,005 m3

6 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 10,006 ΤΕΜ

7 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91
μέχρι 1,20 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 1,007 ΤΕΜ

8 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 25,008 m3

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

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 25,009 m3

10 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΝΑΟΔΟ Β30.3 261,0010 kg

11 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm ΝΑΟΙΚ 64.31 5,0011 m2

12 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 5,0012 m2

13 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55 61,0013 m2

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ

1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm ΝΑΟΔΟ Δ02.2 2.145,0014 m2

2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Γ02.1 23,7515 m3

3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ04 3.163,0016 m2

4 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m ΝΑΟΔΟ Δ07 598,0017 m2

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

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 2.565,0018 m2

6 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκών ΝΑΟΔΟ ΔΧ3 3.163,0019 m2

7 Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου ΝΑΟΙΚ Α\73.96.Ν3 5.362,8520 m2

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

   κ.α.α.

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων σε αύλειους χώρους Σχολείων

Αρ. Μελέτης : 2020-156

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1 ΝΑΟΙΚ
10.01.01

6,90 13,50 93,151 tonΟΙΚ 1101

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

2 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

3,00 30,28 90,842 m3ΟΙΚ 2226

Προμήθεια και τοποθέτηση
δίχτυ προστασίας γηπέδου 5 Χ
5

3 ΝΑΟΙΚ Α10.Ν2 1.241,45 3,00 3.724,353 τ.μ

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μεταλλικών
κατασκευών

4 ΝΑΟΙΚ
22.65.02Ν

80,00 0,50 40,004 kgΟΙΚ 2275

Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία
χειρός σε έδαφος πάσης
φύσεως

5 ΝΑΟΔΟ Α04.4 20,00 14,40 288,005 m3ΟΙΚ 2113

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

6 ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 10,00 60,00 600,006 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,91
μέχρι 1,20 m

7 ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 1,00 100,00 100,007 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Προσαυξησή τιμής
σκυροδέματος λόγω ειδικών
συνθηκών

8 ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 25,00 22,00 550,008 m3ΟΔΟ 2532

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

9 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

25,00 94,20 2.355,009 m3ΝΟΔΟ 2532

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

10 ΝΑΟΔΟ Β30.3 261,00 1,15 300,1510 kgΥΔΡ 7018

Προμήθεια και τοποθέτηση
δικτυωτού ελάσματος οπής
10x4 cm

11 ΝΑΟΙΚ 64.31 5,00 4,70 23,5011 m2ΟΙΚ 6431

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0
cm

12 ΝΑΟΙΚ
73.37.01

5,00 14,60 73,0012 m2ΟΙΚ 7337

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

13 ΝΑΟΙΚ 77.55 61,00 6,70 408,7013 m2ΟΙΚ 7755

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 8.646,698.646,69

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ

Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος, σε βάθος έως
6 cm

1 ΝΑΟΔΟ Δ02.2 2.145,00 1,45 3.110,2514 m2ΝΟΔΟ 1132

Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

2 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 23,75 16,44 390,4515 m3ΝΟΔΟ 3211Β

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

3 ΝΑΟΔΟ Δ04 3.163,00 0,45 1.423,3516 m2ΝΟΔΟ 4120

Σε μεταφορά 4.924,05 8.646,69
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 4.924,05 8.646,69

Ασφαλτικές συνδετικές
(ισοπεδωτικές) στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους
0,05m

4 ΝΑΟΔΟ Δ07 598,00 7,21 4.311,5817 m2ΝΟΔΟ 4421Β

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

5 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 2.565,00 7,81 20.032,6518 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Πρόσθετη αποζημίωση για
ασφαλτική  στρώση  πάχους
0,05 m λόγω ειδικών
συνθηκών

6 ΝΑΟΔΟ ΔΧ3 3.163,00 2,22 7.021,8619 m2ΟΔΟ 4521.Β

Πλαστικοποίηση ακρυλικού
δαπέδου

7 ΝΑΟΙΚ
Α\73.96.Ν3

5.362,85 15,00 80.442,7520 m2ΟΙΚ 7396

Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ 116.732,89116.732,89

125.379,58

22.568,32

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

147.947,90

22.192,19

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

170.140,09

677,97

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

170.818,06

122,03

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

170.940,09

29.059,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199.999,91

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

200.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

   κ.α.α.

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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

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

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

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 30,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α10.Ν2 Προμήθεια και τοποθέτηση δίχτυ προστασίας γηπέδου 5 Χ 5

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δίχτιού προστασίας γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 αναρτημένο σε

ιστούς 3 ιντσών και σε συρματόσχοινα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι ιστοί ανάρτησης η θεμελίωση τους τα απαραίτητα συρματόσχοινα

ανάρτησης (εφόσον απαιτείται η αντικατάστασή τους σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία) και το

δίχτυ προστασίας.

Το δίχτυ θα έχει χρώμα πράσινο (ή άλλο σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία), πάχος min 2mm

και max 2,8mm, μάτι για το κατακόρυφο δίχτυ από 5χ5cm έως 8,5χ8,5cm.

Για το δίχτυ οροφής προτείνεται μάτι 11χ11cm πάχους 2mm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται, φορτοεκφορτώσεις,  απαιτούμεναμενα ικριώματα, ή μηχανήματα ανυψωτικά

για την τοποθέτηση του διχτού, καθώς και ότι υλικά, μικρούλικά , εργαλεία κλπ είναι απαραίτητα

για τη στεραίωση του διχτυού και την πλήρη ολοκληρωση της εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου διχτυού και η μεταφορά του προς αποθήκευση

(συνεννόηση με Τεχνική Υπηρεσία) ή απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.

Τιμή ανα τ.μ καλυπτόμενης επιφάνειας
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών οποιουδήποτε

σχεδίου και διαστάσεων έτσι ώστε να γίνουν οι οικοδομικές εργασίες.

Κάλυψη των μεταλλικών κατασκευών με προστατευτικό κάλυμμα μέχρι το πέρας των εργασιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Επανατοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών με όλες τις απαραίτητες εργασίες και υλικά για την

πάκτωση ή στεραίωσή τους.

Περιλαμβάνονται οι  κάθε είδους μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις,  μικροϋλικά και εργαλεία για

περαιωμένη εργασία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται.

α) Εργασία αποξήλωσης Τεχν             (003)  h    0,005x      19,87 =          0,10

β) Εργασία μεταφοράς - φορτοεκφόρτωσης  (002)  h    0,005x      16,84 =         0,08

γ) Εργασία επανατοποθέτησης – πάκτωση - στεραίωση  κλπ  (003)  h    0,016x      19,87 =

0,32

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

                                                   Αθροισμα                 0,50

Τιμή ανά Kg ευρώ 0,500

πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

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.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.02

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91
μέχρι 1,20 m

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

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.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.04

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2532

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.)

σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

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
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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).

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
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προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

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

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

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

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

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

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

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

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

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

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

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

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

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
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περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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

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

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

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6431

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm,

τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 13 από 18



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

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 6 cm.

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

υφιστάμενου οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,45

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

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

γεωμετρική επιφάνεια.

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

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     26 x 0,19 =    4,94

Συνολικό κόστος άρθρου 16,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,44
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5,

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

05-03-11-04.
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ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι ένα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     12 x 0,19/20 =    0,11

Συνολικό κόστος άρθρου 7,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,21

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

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

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

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

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

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

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

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

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

 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα ένα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     12 x 0,19/20 =    0,11

Συνολικό κόστος άρθρου 7,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,81

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ3 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β

Προσάυξηση της τιμής μονάδας για ασφαλτική στρώση πάχους 5 εκ λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων

μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε περίπτωση που η ασφαλτική στρώση είναι πάχους μικρότερου των 5 εκ η τιμή προσαρμόζεται

ανάλογα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης πάχους 5 εκ(m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,22

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι δύο λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.96.Ν3 Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket, βόλεϊ, τέννις, χάντ-μπωλ κλπ συνολικού πάχους 1,6-

2χιλ με ελαστική , ακρυλική,  αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς.

Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας (χωρίς λακούβες) με επίκλιση 0,8-1% για

επιφανειακή απορροή των ομβρίων ή τσιμέντο.

Τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικά τριβεία και πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας με ειδικούς

φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα.

Εφαρμογή ειδικής τσιμεντοκονίας (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch

Binder)σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται  για την κάλυψη των λακούβων και των

ρωγμών.

Εξυγίανση της επιφάνειας που εμφανίζει ρωγμές  χρησιμοποιόντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου

Acrylic Patch Binder ή  κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς

επίσης και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική

τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή

πολυουρεθάνη) ακόμα κι αν στη μελέτη προβλέπεται η διάστρωση ασφαλτικών στο υπόβαθρο πριν την

πλαστικοποίηση του γηπέδου.

 Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και

διασταυρούμενες στρώσεις,

ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα

υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα.

Αστάρωμα της επιφάνειας σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι δημιουργώντας ένα

στεγανό φίλμ στεγανοποίησης.

Εφαρμογή ειδικού ακρυλικού συστήματος κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα

και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή,με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες

και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες

στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων (ρακλετών),

ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι

οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπονηση) διαστρώνονται με δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο

υλικό.

Το συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χάραξη και  η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις πρότυπες

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα υψηλών αντοχών

κατάλληλο

για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.Στην τιμή περιλαμβάνεται η ταυτόχρονη

διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της

Υπηρεσίας.

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

πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια - μεταφορά των υλικών από οπουδήποτε και η εργασία.

Υλικά-εργαλεία (εργαλεία τριψίματος & καθαρισμού επιφάνειας, αστάρι, τσιμεντοκονία για λακούβες

- ρωγμές τύπου Acrylic Patch Binder, επισκευή ρωγμών( με κόλλα πολυουρεθάνης, γάζα, υγρή

πολυουρία), ασφαλτικο γαλάκτωμα με προσθήκη χαλαζία,ειδικό ακρυλικό σύστημα, γραμμογράφηση με

βάση ακρυλικές ρητίνες, προμήθεια -μεταφορά υλικών-φορτοεκφορτώσεις)

                     (Τ.Ε) m2    1,00x       9,49 =          9,49

Εργασία

                  Τεχν             (003)  h    0,15x      19,87 =          2,98

                  Βοηθ             (002)  h    0,15x      16,84 =          2,53

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

                                                   Αθροισμα                15,00

Τιμή ενός m2 ευρώ 15,00

δέκα πέντε
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(Ολογράφως) : δέκα πέντε
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

   κ.α.α.

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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Άρθρο 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) είναι θ διατφπωςθ 
των διοικθτικϊν και τεχνικϊν όρων για τθν υλοποίθςθ του ζργου  «Επιςκευή και 
ανακαταςκευή αθλητικών εγκαταςτάςεων ςε αφλειουσ χώρουσ χολείων»,  ςε 
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ και τα λοιπά τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ. 

 
Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1 Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αναλφονται ςτο τεφχοσ 
τθσ  Σεχνικισ Περιγραφισ και ςτα υπόλοιπα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ςυνοπτικά 
είναι: 

 εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ, ςε εξωτερικοφσ ακλθτικοφσ χϊρουσ των 

ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Διμου Χίου. 

2.2 Όλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ αναφζρονται ςτο τελικό ζργο περιλαμβανομζνων 
ενδεχομζνων ςυμπλθρωματικϊν ερευνϊν ι/και μελετϊν, κακϊσ και οποιωνδι-
ποτε προςκζτων ι βοθκθτικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςι 
τουσ ι και για τθν καταςκευι προςωρινϊν προςβάςεων ςφμφωνα με όςα ανα-
φζρονται ςτουσ λοιποφσ όρουσ Δθμοπράτθςθσ. 

 
Άρθρο 3. ΟΡΙΜΟΙ 

Για τθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι ακόλουκοι οριςμοί: 
 
«ΕΡΓΟ»: «Επιςκευή και ανακαταςκευή αθλητικών εγκαταςτάςεων ςε αφλειουσ χώρουσ 
χολείων». 
«Κφριοσ του Ζργου» (ΚτΕ) είναι o Διμοσ Χίου. 

«Προϊςταμζνθ Αρχι» του ζργου είναι θ Οικονομικι Επιτροπι Δ. Χίου ςτο προςυμβατικό 
ςτάδιο και το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Χίου μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου. 

«Διευκφνουςα  Τπθρεςία» του ζργου είναι Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Χίου 
που εδρεφει ςτθ Χίο και ςτο εξισ κα καλείται «Τπθρεςία» ςτθν παροφςα και ςε όλα τα 
τεφχθ του διαγωνιςμοφ. 

«Τποψιφιοι ι Διαγωνιηόμενοι» είναι οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι Κοινοπραξίεσ που 
πλθροφν τα κριτιρια ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 21 τθσ 
διακιρυξθσ. 

«Ανάδοχοσ» είναι θ εργολθπτικι επιχείρθςθ ι θ Κοινοπραξία που ςυνάπτει ςφμβαςθ 
εκτζλεςθσ του ζργου με τον ΚτΕ. 

Όπου γίνεται αναφορά ςε προδιαγραφζσ, οδθγίεσ ι εν γζνει ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί 
από επιςτθμονικά ινςτιτοφτα ι/και οργανιςμοφσ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία 
ζκδοςθ αυτϊν. 

Όπου γίνεται αναφορά ςε Νόμο ι Προεδρικό Διάταγμα ι Εγκφκλιο νοείται όπωσ ιςχφουν με 
τισ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τουσ κατά τα οριηόμενα ςτθν Διακιρυξθ. 
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Άρθρο 4. ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΖΡΓΟΤ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

4.1 Με τον όρο "φμβαςθ" νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ 
Δθμοπραςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τθν 
οποία ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςυνοπτικά ςτθν 
παράγραφο 2.1 του Άρκρου 2 τθσ παροφςασ ΕΤ και αναλφονται ςτθν Σεχνικι 
Περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν 
Τπθρεςία τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ ΕΤ. 

 
Άρθρο 5. ΕΓΓΤΗΕΙ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ – ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
του Ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε 
απαίτθςθσ του Κυρίου του Ζργου κατά αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
β του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.2 Οι παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα πρζπει, να ζχουν εκδοκεί από το 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε., ι από Σράπεηα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε 
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ τθσ Ε.Ε., ςυνοδευόμενθ ςτθν τελευταία περίπτωςθ από 
επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν ελλθνικι. Μποροφν επίςθσ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
να παρζχονται και με γραμμάτια του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και 
κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 72 του Ν. 
4412/2016. 

5.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν τθν επωνυμία τθσ 
επιχείρθςθσ, τον τίτλο του Ζργου για το οποίο δίδεται θ εγγφθςθ, τον όρο ότι ο 
εγγυθτισ παραιτείται από το δικαίωμα τθσ διηιςεωσ και ότι ο εκδότθσ 
αναγνωρίηει ανεπιφφλακτα τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθ ςχετικι 
ειδοποίθςθ. 

5.4  Οι παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ απευκφνονται προσ τον Διμο Χίου. 

5.5 Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςχετικά με τισ προκεςμίεσ ιςχφει το άρκρο 147 
του Ν. 4412/2016, ενϊ για τισ επιβαλλόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ, για 
υπζρβαςθ των προκεςμιϊν, κα ζχει εφαρμογι το άρκρο 148 του 
Ν. 4412/2016. 

 ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ Η ΑΤΣΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ του άρκρου 147 του 
Ν. 4412/2016 ςχετικά με τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν (ςυνολικισ και 
τμθματικϊν) με τισ επαπειλοφμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςισ 
τουσ. 
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6.1.2 Η τιρθςθ των προκεςμιϊν του παρόντοσ άρκρου ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 
και ο Ανάδοχοσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του εγγυάται τον 
προχπολογιςμό του ζργου και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καλφψει 
με πρόςκετα ςυνεργεία ι οποιαδιποτε άλλθ εντατικοποίθςθ του 
ρυκμοφ τθσ εργαςίασ (πρόςκετεσ βάρδιεσ ι οποιαδιποτε άλλα μζτρα) 
τισ κακυςτεριςεισ ζςτω και αν αυτζσ δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα δικι 
του, κατά τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί το τελικό αποτζλεςμα μζςα ςτθ 
ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του ζργου. Με βάςθ αυτόν τον 
ερμθνευτικό κανόνα κα εξετάηεται κάκε τυχόν αίτθςθ παράταςθσ 
προκεςμίασ και πάντωσ γεγονότα παροδικά και ιδίωσ βραχφχρονα δεν 
είναι δυνατόν να δικαιολογιςουν παρατάςεισ, αν είναι δυνατόν να 
καλυφκοφν εκ των υςτζρων μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο οι τυχόν 
κακυςτεριςεισ που προκάλεςαν τα γεγονότα αυτά. 

6.1.3 Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να ηθτιςει οποιαδιποτε αποηθ-
μίωςθ ςτθν περίπτωςθ που για να τθριςει τθ ςυνολικι και τισ τμθμα-
τικζσ προκεςμίεσ χρειαςτεί να κάνει πρόςκετα νυκτερινά ςυνεργεία, να 
πραγματοποιιςει υπερωρίεσ, εργαςίεσ ςε θμζρεσ αργίασ κ.λ.π., πζρα 
από αυτζσ που είχε προβλζψει ςτθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του ι μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε οποιονδιποτε επί μζρουσ προγ-
ραμματιςμό των εργαςιϊν ι εκκζςεωσ ι άλλο ςτοιχείο που υποβάλλει 
ςτθν Τπθρεςία ι κατά οποιονδιποτε άλλο χρόνο. 

6.2 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε ΕΙΚΟΙ ΣΕΕΡΙ 
ΜΗΝΕ  (24) και αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.3 ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ  

Εκτόσ από τθν ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει 
τισ παρακάτω αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (με τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 4α του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοςθ τμθμάτων 
του Ζργου: 

1 Έννοιεσ 

Εκτόσ από τθν ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει 
: 

(1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ (με τθν ζννοια τθσ παραγράφου 
4α του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοςθ τμθμάτων του ζργου, 
που θ ζγκαιρθ αποπεράτωςι τουσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον Κφριο του 
Ζργου. 

(2) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ (με τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4β 
του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), που κακορίηονται ωσ ςτακμοί 
ενδιάμεςου ελζγχου τθσ προόδου του ζργου. 

Όλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ προςμετροφνται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 

2. Αποκλειςτικζσ Τμηματικζσ Προθεςμίεσ (Α.Π.) 

(1) Πρϊτθ Αποκλειςτικι Σμθματικι Προκεςμία  (1θ Α.Π.) 
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 Μζςα ςε προκεςμία είκοςι ημερών (20) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και 
υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του ζργου, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό άρκρο τθσ 
παροφςασ Ε..Τ. 

Η παροφςα προκεςμία τίκεται κατ' εφαρμογι τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 145 
του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

  (2) Δεφτερθ Αποκλειςτικι Σμθματικι Προκεςμία  (2θ Α.Π.) 

 Μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τθν 
υπογραφι τθσ   φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει υποβάλει το 
οργανόγραμμα του εργοταξίου με τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων και τθν 
περιγραφι των κζςεων εργαςίασ, με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό 
άρκρο τθσ παροφςασ Ε..Τ. 

Η παροφςα προκεςμία τίκεται κατ' εφαρμογι τθσ παραγρ. 4 του άρκρου 145 
του Ν. 4412/2016. 

3. Ενδεικτικζσ Τμηματικζσ Προθεςμίεσ (Ε.Π.) 

1. Γενικά 

(1) Για τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο και χρονικι παρακολοφκθςθ των 
δραςτθριοτιτων κα υπάρχουν Ενδεικτικζσ Σμθματικζσ Προκεςμίεσ. 

Οι προκεςμίεσ αυτζσ κα περιλθφκοφν ςτο "Χρονοδιάγραμμα 
Καταςκευισ" του ζργου που κα υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

(2) Οι αναφερόμενεσ ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ ζχουν το νόθμα 
επικυμθτϊν μζγιςτων, ο οριςτικόσ δε κακοριςμόσ τουσ κα γίνει, κατά τθν 
ζγκριςθ του "Χρονοδιαγράμματοσ Καταςκευισ" του ζργου. 

2. Πρώτη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από εννζα (9) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ εργαςίεσ που αφοροφν 
ςε αςφαλτικά ςτα ςχολεία α) Εςπερινό Γυμνάςιο Κάμπου-Ενιαίο Επαγ. 
Γυμνάςιο-Λφκειο Κάμπου, β) Δθμοτικό Κάμπου, γ) 4ο Δθμοτικό χολείο Χίου, 
δ) 4ο Γυμνάςιο Χίου (Λζτςαινα), ε) 5ο Δθμοτικό χολείο Χίου (Βαρβάςι) .  

3. Δεφτερη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία  (2η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από δώδεκα (12) μήνεσ από το πζρασ τθσ 1ησ Ε.Π., ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει εργαςίεσ πλαςτικοποίθςθσ των γθπζδων 
μπάςκετ και βόλεϊ των ςχολείων τθσ μελζτθσ.  

4. Σρίτη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία  (3η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τρεισ (3) μήνεσ από το πζρασ τθσ 2ησ Ε.Π., ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ . 
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6.4 ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο με 
δικαιολογία τθν άγνοια των εδαφικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του Ζργου, τθν 
εξαςφάλιςθ οδϊν προςπζλαςθσ ςτον τόπο του ζργου, του χρόνου λειτουργίασ 
των πθγϊν προμικειασ υλικϊν, τθν αδυναμία ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, 
μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι/και ξζνθ Βιομθχανία, τον 
εκτελωνιςμό υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγει από το 
εξωτερικό και τισ διατυπϊςεισ ζκδοςθσ των κάκε φφςεωσ αδειϊν. 

 
Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 1. Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ Απόφαςθ τθσ 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο 
λογαριαςμό του ζργου. Η κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ 
ςυνολικισ και των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Με 
ίδια απόφαςθ αίρονται οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ ενδεικτικζσ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ τυχόν 
εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ. 

 2. Οι ποινικζσ ριτρεσ αυτζσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ, ι 
πρόςτιμα, που προβλζπονται για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ Ε..Τ. και των λοιπϊν Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

 3. ε περίπτωςθ που υποβλθκεί λογαριαςμόσ από τον ανάδοχο πριν τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει το 
δικαίωμα να εκδϊςει τθ ςχετικι απόφαςθ και να επιςτρζψει τον λογαριαςμό 
ςτον ανάδοχο, πριν τθν παρζλευςθ διμινου από τθν υποβολι του, ηθτϊντασ να 
ςυμπεριλάβει ςε αυτόν τισ επιβλθκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΤΠΕΡΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 1. Για υπαίτια από μζρουσ του Αναδόχου υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ χρονικισ 
προκεςμίασ του άρκρου 12 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω τθσ ανάγκθσ περαίωςθσ του 
ζργου εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ επιβάλλονται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα 
υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ορίηονται ςε 
ποςοςτό 15% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου, επιβαλλόμενεσ για αρικμό 
θμερϊν ζωσ το 20% τθσ προβλεπομζνθσ από τθν παροφςα αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα 15% τθσ αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε ποςοςτό 20% τθσ μζςθσ 
θμεριςιασ αξίασ του ζργου, ςυμφϊνωσ προσ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148, του 
Ν.4412/2016. 

 2. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) 
του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 3. Σο ςφνολο των επιβαλλομζνων ποινικϊν ρθτρϊν για τισ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ δεν μπορεί να υπερβεί ςε ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) του 
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 
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 4. Οι προκεςμίεσ υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ και τα ποςά και οι 
προκεςμίεσ, όπωσ προβλζπονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, χωρίσ παρατάςεισ ι 
ανακεϊρθςθ. 

 5. Για τθν εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν, θ Μζςθ Ημεριςια Αξία του Ζργου 
(Μ.Η.Α.Ε.) προκφπτει ωσ το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ 
φμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων (χωρίσ τθν 
ανακεϊρθςθ και το Φ.Π.Α.), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία του Ζργου, δθλαδι το 
άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ τθσ αρχικισ και των τυχόν 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων. Η Μζςθ Ημεριςια Αξία του Ζργου (Μ.Η.Α.Ε.) δεν 
μεταβάλλεται με τθ χοριγθςθ παρατάςεων ςτθν προκεςμία εκτζλεςθσ του 
ζργου. 

7.3 ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.3.1 Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι το νόμο, κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν 
εργολαβία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 160 του 
Ν. 4412/2016. 

7.3.2  Αν υφίςταται λόγοσ ζκπτωςθσ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο ειδικι 
πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, θ οποία αναφζρεται 
απαραίτθτα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016 και 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι ενεργειϊν ι εργαςιϊν που 
πρζπει να εκτελζςει ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία. Η 
ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ, δθλαδι ανάλογθ του 
χρόνου που απαιτείται κατά τθν κοινι αντίλθψθ για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι των ενεργειϊν. Δεν μπορεί πάντωσ να είναι μικρότερθ από 
δζκα (10) θμζρεσ, οφτε και μεγαλφτερθ από τριάντα (30) θμζρεσ. 

 
 
 
Άρθρο 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ 

8.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.1.1 Ο Ανάδοχοσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ είκοςι ημερών (20) από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, (ςφμφωνα με τθ παρ.1 του άρκρου 145 του 
Ν. 4412/2016), κα ςυντάξει και κα υποβάλει προσ ζγκριςθ το 
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευήσ του Έργου" (1θ ζκδοςθ). 

8.1.2 Σο πρόγραμμα αυτό και ο πίνακασ πρόβλεψθσ και ελζγχου τθσ φυςικισ 
προόδου του Ζργου καταρτίηονται με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν δοκεί 
ςτον Ανάδοχο και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ φμβαςθσ. 

8.1.3 Ο Ανάδοχοσ καταρτίηει το αρχικό πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα 
του Ζργου -αλλά και τισ επόμενεσ ενθμερϊςεισ και αναπροςαρμογζσ 
τουσ, αν απαιτείται- και τα υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία με τον παρακάτω 
τρόπο: 

(1) Διάγραμμα δικτυωτισ ανάλυςθσ, με απεικόνιςθ των δραςτθριο-
τιτων ςτουσ κόμβουσ, ςτο οποίο κα επιςθμαίνεται ι/οι κρίςιμθ/εσ 
διαδρομι/εσ και οι ςχζςεισ αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων. 
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(2) Πίνακα με τισ θμερομθνίεσ ενωρίτερθσ/αργότερθσ ζναρξθσ και λιξθσ 
και το ολικό και ελεφκερο περικϊριο των δραςτθριοτιτων. 

(3) Μία γραφικι απεικόνιςθ του χρονοδιαγράμματοσ με τθν τεχνικι των 
διαγραμμάτων GANT, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κρίςιμεσ 
δραςτθριότθτεσ και το περικϊριο των μθ κρίςιμων ενεργειϊν. 

(4) Πίνακα "Πρόβλεψθσ και Ελζγχου τθσ Φυςικισ Προόδου του Έργου", 
ο οποίοσ κα περιλαμβάνει ςε ςτιλεσ τα είδθ εργαςιϊν που 
αναφζρονται παραπάνω, τθν πρόβλεψθ των προσ εκτζλεςθ 
εργαςιϊν και τθν προβλεπόμενθ απορρόφθςθ ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα που κα ςυμφωνθκοφν με τθν Τπθρεςία.  

(5) χθματικι κάτοψθ του Ζργου για τθν απεικόνιςθ τθσ προόδου. 

(6) Σα ιςτογράμματα χριςθσ κάκε πόρου και ο προγραμματιςμόσ-κα-
τανομι τθσ διακεςιμότθτασ των πόρων (resource availability profile). 

(7) Αιτιολογικι ζκκεςθ για τον εν γζνει ςχεδιαςμό του χρονοδιαγράμ-
ματοσ. 

 Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν λογικι του δικτφ-
ου, ςτθν αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων, ςτον ρεαλιςμό ςτουσ χρόνουσ και 
ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι το "δίκτυο" κα πρζπει να είναι ζνα ςυνεπζσ ςφςτθμα για τον 
ςχεδιαςμό (planning), χρονοπρογραμματιςμό, παρακολοφκθςθ (monitoring) και 
ζλεγχο (controlling) του ζργου. 

 Σα παραπάνω ςτοιχεία, υποβάλλονται ςε πζντε ςειρζσ, εκτόσ αν άλλωσ ςυμφω-
νθκεί με τθν Τπθρεςία, τόςο εκτυπωμζνα ςε χαρτί, όςο και ςε θλεκτρονικι μορ-
φι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Τπθρεςία, για ζλεγχο και περαιτζρω αξιοποίθςι 
τουσ από αυτιν. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.2.1 Σο αρχικό χρονοδιάγραμμα και κάκε μεταγενζςτερθ ενθμζρωςθ ι 
ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ του Ζργου ι/και των υποπρογραμ-
μάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Τπθρεςία για ζλεγχο 
και ζγκριςθ. 

8.2.2 Η Τπθρεςία εγκρίνει αυτό/ά όπωσ υποβλικθκε/καν ι όπωσ κα το/α 
τροποποιιςει, μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν 
υποβολι του. 

8.2.3 Κακυςτζρθςθ για ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία μεγαλφτερθ από τθν 
παραπάνω προκεςμία των δζκα (15) θμερϊν ςυνεπάγεται τθν αποδοχι 
του υποβλθκζντοσ. 

8.2.4 Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν δζκατθ πζμπτθ 
(15θ) μζρα από τθν υποβολι για ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
καταςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του χρονοδιά-
γραμμα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ 
των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. Για τον λόγο αυτό κεωρείται, ωσ ςυμβατικόσ 
όροσ, ότι θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ, ι μεταβολισ του 
χρονοδιαγράμματοσ δεν επιφζρει κακυςτζρθςθ. 
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8.2.5 ε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ επί του χρονοδιαγράμματοσ 
που κα υποβλθκεί, αυτό κα αναςυνταχκεί για να περιλάβει τισ 
παρατθριςεισ και κα επανυποβλθκεί για ζγκριςθ εντόσ 5 θμερϊν από 
τθσ κοινοποιιςεωσ των παρατθριςεων. 

8.2.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του προγράμματοσ (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ 
ενθμζρωςθσ) και τθν ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία, αυτό εφαρμόηεται 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, ςυγκρίνεται με τθν πραγματοποιοφμενθ 
πρόοδο και ενθμερϊνεται ι αναπροςαρμόηεται. 

8.2.7 ε περίπτωςθ ανάγκθσ τροποποίθςθσ του αρχικοφ εγκεκριμζνου χρονο-
διαγράμματοσ, για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςυντάςςεται νζο προςαρ-
μοςμζνο χρονοδιάγραμμα για το οποίο ιςχφουν όλα όςα αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο. 

 
Άρθρο 9.  ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ 

9.1 Η χρθματοδότθςθ του Ζργου κα γίνει από τον ΚτΕ με διαδοχικζσ πλθρωμζσ, 
ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

9.2 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
ευκφνθ εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ Κεφαλαίου Κίνθςθσ, προσ κάλυψθ των 
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν που μπορεί να προκφπτουν λόγω χρονικϊν διαφορϊν 
μεταξφ πραγματοποίθςθσ μιασ δαπάνθσ και πιςτοποίθςθσ - πλθρωμισ του 
αντίςτοιχου ποςοφ από τον ΚτΕ. 

9.3 Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΠΔΕ2019EΠ58800000 (ΚΑ:64-7336.002)  και  
υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά. 

 
Άρθρο 10.   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΖΡΓΟΤ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ - ΑΦΑΝΕΙ 
ΕΡΓΑΙΕ 

10.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί θμερολόγιο Ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 146 του 
Ν. 4412/2016. 

10.2 Με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, κα καταρτιςτοφν βιβλιοδετθμζνα τεφχθ 
με διπλότυπεσ αρικμθμζνεσ ςελίδεσ για: 

10.2.1 τθν τιρθςθ θμερολογίου του Ζργου, 

10.2.2 τθν τιρθςθ θμερολογίου μζτρων αςφαλείασ (ΗΜΑ) του Ζργου, 

10.2.3 αρχείου ποιοτικοφ ελζγχου, και 

10.2.4 βιβλίο επιβεβαίωςθσ αφανϊν εργαςιϊν. 

10.3 Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να τθρεί το θμερολόγιο του 
ζργου ςυμπλθρϊνοντάσ το μόνο τισ μζρεσ που διενεργείται επικεϊρθςθ αυτοφ ι 
ςυντιρθςθ ι ςυμβαίνουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα. Σο θμερολόγιο κατά τθν 
περίοδο αυτι τθρείται όπωσ ορίηει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

10.4 ε περίπτωςθ που ςτο Ζργο εργάηονται περιςςότερεσ από μία βάρδιεσ κα 
ςυμπλθρϊνεται ζνα φφλλο ανά βάρδια. 

10.5 Σο αρχείο ποιοτικοφ ελζγχου πρζπει να είναι ςυμβατό με το πρόγραμμα διαςφά-
λιςθσ ποιότθτασ του Ζργου. 
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Άρθρο 11.  ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ 

11.1  Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι 
οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι διαταγι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι 
ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 
αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ 
των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ 
δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του 
αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι 
μπορεί να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον 
περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

11.2 Ειδικι διαταγι περικοπισ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ μπορεί να εκδοκεί, 
κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, και ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ ςε ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν, όπωσ π.χ. πλθμμελισ τιρθςθ του θμερολογίου του ζργου ι 
του προγράμματοσ ποιότθτασ ζργου, παράλειψθ εκτζλεςθσ όλων των 
απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν ελζγχων και οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ 
κεωρείται ότι είναι ανοιγμζνθ ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου. 

 
Άρθρο 12.  ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ 
ΖΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΔΟΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ  

12.1  Μετά το πζρασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του Ζργου 
εκδίδεται βεβαίωςθσ περάτωςθσ του Ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 168 του 
Ν. 4412/2016. 

12.2 Η προςωρινι παραλαβι του Ζργου κα γίνεται μετά τθν πλιρθ περαίωςθ τθσ 
καταςκευισ των προβλεπομζνων ζργων και τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

12.3 Πριν τθν προςωρινι παραλαβι είναι δυνατι θ παράδοςθ ςε χριςθ μζρουσ ι και 
ολόκλθρου του ζργου (διοικθτικι παραλαβι) ςφμφωνα με το άρκρο 169 του 
Ν. 4412/2016. 

12.4 Διευκρινίηεται ότι θ παράδοςθ ςε χριςθ δεν αντικακιςτά ςε καμία περίπτωςθ τθν 
παραλαβι του ζργου (προςωρινι ι οριςτικι). 

 
Άρθρο 13.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

13.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ για δοκιμζσ και να κζςει ςε 
λειτουργία τισ εγκαταςτάςεισ με δικζσ του δαπάνεσ, όπωσ ειδικότερα προβλζπε-
ται ςτα ςχετικά τεφχθ. 

13.2 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζςει προςωπικό, ςυςκευζσ και ότι άλλο χρειάηεται 
για τισ δοκιμζσ που κα εκτελοφνται είτε από τον ίδιο είτε από τθν Τπθρεςία και 
κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν μεταφορά και παράδοςθ των δειγμάτων ςε εργα-
ςτιρια δοκιμϊν. 
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Άρθρο 14.   ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ – ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί το Ζργο, για δεκαπζντε (15) μινεσ 
μετά τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Περάτωςθσ Εργαςιϊν του άρκρου 12, αν μζςα ςε 
δφο μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ υποβλθκεί από τον Ανάδοχο θ τελικι 
επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. Άλλωσ από τθν 
θμερομθνία που υποβλικθκε ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε θ τελικι 
επιμζτρθςθ. Μετά τθν πάροδο του ανωτζρω διαςτιματοσ τθσ ςυντιρθςθσ 
ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι. 

14.2 Η Τπθρεςία και ο Ανάδοχοσ κα επικεωροφν από κοινοφ το Ζργο ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ με ςκοπό τθν αποκάλυψθ 
τυχόν προβλθμάτων και ελλείψεων. 

14.3 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ, με δικι του οικονομικι επιβά-
ρυνςθ, όλων των εργαςιϊν επιςκευϊν, διορκϊςεων ι ανακαταςκευϊν και για 
τθν επανόρκωςθ όλων των ελλείψεων, ςυρρικνϊςεων, ατελειϊν ι άλλων μειονε-
κτθμάτων που τυχόν εμφανιςκοφν ςτο Ζργο μζςα ςτο χρόνο ςυντιρθςθσ. 

14.4 τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αποκατά-
ςταςθσ, που ςφμφωνα με τα παραπάνω αποτελοφν υποχρζωςι του, ςε εφλογο 
χρόνο και ςε βακμό που να ικανοποιοφν λογικά τθν Τπθρεςία, θ Τπθρεςία δι-
καιοφται να εκτελζςει αυτζσ εισ βάροσ και δια λογαριαςμό του. 

14.5 Η οριςτικι παραλαβι του Ζργου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 172 του Ν. 4412/2016  μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 

 

 

 

 
Άρθρο 15.   ΜΗΣΡΩΟ ΖΡΓΟΤ 

15.1.  Σο μθτρϊο ανάγεται ςτθ αναςφνταξθ όλων των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, για τθν 
απεικόνιςθ του ζργου όπωσ ακριβϊσ καταςκευάςτθκε (ςχζδια "as built"). Επίςθσ 
ςτθν ςφνταξθ ςχεδίου (οριηοντιογραφία) του ζργου που εκτελζςκθκε ςε 
ςυςχετιςμό με τα ζργα που τυχόν προχπιρχαν ςτθν περιοχι του ζργου. Σο ςχζδιο 
αυτό κα ςυμπλθρωκεί με τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία. Όλα τα ανωτζρω κα 
υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο ςε ζξι (6) αντίτυπα κατά τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
αίτθςισ του περί περαίωςθσ του ζργου. Σο μθτρϊο κα ςυνοδεφεται από τισ 
φωτογραφίεσ. 

15.2.   Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ζξοδά του, ςτθ λιψθ φωτογραφιϊν πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν, κατά το χρόνο καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςι 
του. το πίςω μζροσ τθσ φωτογραφίασ κα αναγράφεται θ θμερομθνία που 
λιφκθκε και τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία του ζργου. 

15.3.  Η ςφνταξθ του μθτρϊου του ζργου αποτελεί τμιμα τθσ εργολαβίασ, ςε περίπτωςθ 
δε που ο Ανάδοχοσ δεν το ςυντάξει εμπρόκεςμα, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κα 
εκτελζςει τθν εργαςία με οποιοδιποτε άλλο μζςο και κα κοςτολογιςει τισ 
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δαπάνεσ τισ εργαςίασ αυτισ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και 
επιπλζον των δαπανϊν αυτϊν κα επιβάλλει ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα. 

 

 
Χίοσ, ……./……/………. 

Η ςυντάξαςα 
 
 

Δζςποινα Αμυγδάλου 
Πολ. Μθχ. TΕ με βακμό Βϋ 

 
 

Χίοσ, ……/…………./…………….. 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Σ.Τ. Δ. Χίου 

κ.α.α. 
 
 

Παντελισ Σςαγρισ 
ΠΕ Πολ. Μθχ. με Αϋ Βακμό 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων σε αύλειους χώρους Σχολείων

Αρ. Μελέτης : 2020-156

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια1

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

2 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ Α10.Ν2 Προμήθεια και τοποθέτηση δίχτυ προστασίας γηπέδου 5 Χ 53

ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών4

ΝΑΟΔΟ Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως5 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

6 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων

ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m

7 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων

ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών8

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού 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

01-03-00-00 Ικριώματα

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

9

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

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

10 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4
cm

11
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

12

ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

13 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΔΟ Δ02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm14 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους15 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη16

ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

17 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

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

18 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ΝΑΟΔΟ ΔΧ3 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m
λόγω ειδικών συνθηκών

19

ΝΑΟΙΚ Α\73.96.Ν3 Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου20 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα

Οι μελετητές

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

   κ.α.α.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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