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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Όλα τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των α-
παιτούµενων αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούµενης εργασίας εργατοτεχνι-
τών, όπως όλα αυτά καθορίζονται στο παρόν τιµολόγιο και τα λοιπά τεύχη µελέτης και δη-
µοπράτησης, για την πλήρη και άρτια εκτέλεση, την άψογη εµφάνιση και την ακριβή κατα-
σκευήτου όλου έργου. 
Όλα τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε έργα (σύνολα ερ-
γασιών) πλήρως και άρτια περατωµένα και περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη 
εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρό-
ντος τιµολογίου, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και τη µελέτη. 
Εν πάση περιπτώσει στα κατ' αποκοπή τιµήµατα περιέχεται: 
1. Η αξία επί τόπου των έργων και έτοιµων νια χρήση, όλων των απαιτούµενων αρίστης 
ποιότητας υλικών, ενσωµατωµένων, οπωσδήποτε απαιτουµένων και απαραιτήτων για την 
πλήρη εκτέλεση και έντεχνη εµφάνιση των εργασιών, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και τους όρους των στοιχείων του έργου, έστω και µη ρητώς καθοριζοµένων στο τιµολόγιο, 
τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
2.  Η δαπάνη για τη φθορά και αποµείωση των υλικών γενικά. 
3.  Η δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών µέχρι τα σηµεία χρησιµοποίησης τους ανεξαρ-
τήτως του τρόπου και της οιασδήποτε δυσκολίας. Με την προσφορά θα καλύπτονται όλες οι 
δαπάνες ακόµη και οι πρόσθετες που προκύπτουν από την δυσκολία προσέγγισης του κυρί-
ως εργοταξίου από συνήθη µεταφορικά µέσα. Επίσης θα καλύπτεται και κάθε απαιτούµενη 
εργασία και υλικά για τη δηµιουργία πρόσβασης (µετά από έγκριση της υπηρεσίας) αν αυτό 
απαιτηθεί καθώς επίσης και η αποκατάσταση στην προτέρα κατάσταση της περιοχής επέµ-
βασης για τη δηµιουργία πρόσβασης.  
4.  Η δαπάνη για την οποιαδήποτε µεταφορά στις θέσεις ενσωµάτωσης από οπουδήποτε και 
µε οποιοδήποτε τρόπο συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της θαλάσσιας µεταφοράς. 
5. Οι δαπάνες για την καταβολή των ηµεροµίσθιων και των αναλογουσών ασφαλιστικών 
κ.λ.π. εισφορών και επιβαρύνσεων (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΕΞ κ.λ.π.) που αφορούν την εκτέλεση όλων 
των κύριων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρω-
ση των έργων. 
6. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε επί µέρους εργασίας 
µηχανηµάτων, ήτοι µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η λόγω ηµεραργιών 
από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες εγκατάστασης, τα ασφάλιστρα τους και η 
απόσβεση τους. 
7. Στα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιέχεται το ποσοστό γενικών ε-
ξόδων, οφέλους κ.λ.π. του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό – ΓΕ & ΟΕ). 
Περιέχεται ήτοι η δαπάνη για γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και του παντός εί-
δους προσωπικού για µισθούς αποζηµιώσεις έξοδα κινήσεως, υδρεύσεως, θερµάνσεως, φω-
τισµού, ιατρικής περίθαλψης, ενοικίων έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης των πάσης φύσεως α-
παιτούµενων αδειών, έξοδα δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης και σύναψης της σύµβασης 
του παρόντος έργου, για φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων 
και λοιπές οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις για έξοδα εγγυήσεων και τόκων, για έξοδα 
κίνησης κεφαλαίων, έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των πάσης προέλευσης και είδους 
υλικών, έξοδα χάραξης και παντός είδους καταµετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντολών πλη-
ρωµής, στα απαιτούµενα αντίτυπα, για έξοδα πάσης φύσεως εργαστηριακών ελέγχων των 
υλικών  και των εργασιών, η δαπάνη για τη σύνταξη του ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) και 
την τήρηση του ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας Υγείας) σύµφωνα µε την 433/19-9-2000 "Καθιέ-
ρωση του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή 
και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου" του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1176/22-9-
2000 τεύχος Β’). Η εφαρµογή της εγκυκλίου Ε3/2003 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-
11-2002 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΦΕΚ 16/14-1-2003) πρόληψη και 
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αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και 
ΦΑΥ).  
8. Επιπλέον στα κατ΄ αποκοπή  τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπά-
νη προµήθειας και τοποθέτησης δύο πληροφοριακών πινακίδων (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
της υπηρεσίας) σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη σύ-
νταξης του Μητρώου του έργου, εκπόνησης προγράµµατος κατασκευής του έργου, η δαπά-
νη εκτέλεσης των δοκιµών των εγκαταστάσεων, έξοδα φωτογραφήσεων του έργου, έξοδα 
καθαρισµού του εργοταξίου, έξοδα τοποθέτησης, διάλυσης και αποκοµιδής προστατευτικών 
κατασκευών και περιφραγµάτων, έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του αναδό-
χου, του προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα προµήθειας, εισκόµισης, φθοράς και αποκόµισης 
εργαλείων και µηχανηµάτων, έξοδα εγκατάστασης γραφείων, χώρων υγιεινής κλπ. εργοτα-
ξίου, σηµάτων για αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων, προσωρινής περίφραξης και αντιστήρι-
ξης των παρειών των πρανών εκσκαφών  και των οµόρων ιδιοκτησιών.  
9. Ως προς τον τρόπο κατασκευής των επί µέρους εργασιών για την ολοκλήρωση του αντί-
στοιχου έργου, ισχύουν τα οριζόµενα, από τις Συγγραφές Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προ-
διαγραφές  και τις αντίστοιχες τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Για τις επί 
µέρους εργασίες των κατ' αποκοπή τιµηµάτων για τις οποίες δεν υπάρχουν στα παρόντα 
τεύχη τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. ισχύουν τα οριζόµενα, από τις ισχύουσες πρότυπες 
προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισµού 
(IAAF) τις προδιαγραφές της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και στις προδιαγρα-
φές τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του παρόντος τιµολογίου και λοιπών 
συµβατικών τευχών και την εγκεκριµένη µελέτη, θεωρείται δε ότι ελήφθησαν υπόψη των 
διαγωνιζοµένων για την συµπλήρωση των κατ΄ αποκοπή τιµηµάτων τον παρόντος τιµολο-
γίου. 
10. Σε όλα τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνεται και η δαπά-
νη για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται, ή περιγράφε-
ται, ή απεικονίζεται στα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια µελέτης, που είναι όµως απαραίτητη 
για την πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου και για την 
άψογη εµφάνιση του, ούτως ώστε να εκπληρώνει απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτε-
λείται. 
11. Σε όλα τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνονται και οι δα-
πάνες για µελέτες (εφαρµογής, προσαρµογής, διαφοροποίησης, κλπ) που θα εκπονήσει ο 
ανάδοχος όταν και όπως προβλέπεται στα τεύχη στου διαγωνισµού ή κατ εντολή της υπη-
ρεσίας.  
12.  Σε όλα τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνονται επίσης και 
οι δαπάνες για τις προεργασίες και εργασίες των τοπογραφικών χαράξεων, των ελέγχων 
των χαράξεων, της λήψης γεωδαιτικών - τοπογραφικών στοιχείων για τον έλεγχο της επι-
βλέπουσας υπηρεσίας, των απαιτούµενων από την επιβλέπουσα υπηρεσία σχεδίων, των 
σχεδίων όπως κατασκευάστηκε, των µελετών που πιθανόν να απαιτηθούν, των δοκιµών και 
ελέγχων της κατασκευής και των στοιχείων της από τους αρµόδιους φορείς, και κάθε άλλη 
δαπάνη σχετιζόµενη µε την ποιότητα και την ακρίβεια της κατασκευής του έργου. 
13. Τα κατ' αποκοπή τιµήµατα του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε σύνολα κατα-
σκευών σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα συµβατικά τεύ-
χη. 
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Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ (Συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους [ΓΕ  & ΟΕ]) 
 
Άρθρο 1 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Αποξήλωση – εκσκαφή υφισταµένων επιφανειακών στρώσεων του σταδίου της ∆ΑΚ, µετά 
της φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής και της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε κατάλληλες θέσεις. 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Στην πλήρη αποξήλωση του υφιστάµενου χλοοτάπητα και της υποδοµής έως βάθος 
35 εκ. στην περιοχή (Α) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την τε-
χνική έκθεση της µελέτης. 

2. Στην υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου, στην περιοχή 
(Β) και στην περιοχή που θα κατασκευαστούν οι διάδροµοι των αγωνισµάτων αλµά-
των µήκους, όπως εµφανίζονται και περιγράφονται στα σχέδια και την τεχνική έκ-
θεση της µελέτης. 

3. Στην υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου, στην περιοχή 
(Γ) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέ-
της. 

 
Για την αποξήλωση - εκσκαφή, των ανωτέρω περιγραφόµενων και απαιτουµένων στο παρόν 
άρθρο εργασιών µετά της µεταφοράς των όγκων αποξήλωσης - εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε κατάλληλες θέσεις, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών, οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως εκσκαφής, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, 
εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή 
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, 
µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού 
αναβαθµών  

• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και 
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες 
θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε 
τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  µε 
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.  

• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης 
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών 
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 

• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς 
και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 
περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί 
σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR 
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).  

• κοπής τυχόν υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες 
µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  
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• Η δαπάνη για την µετά προσοχής αφαίρεση των υφιστάµενων εκτοξευτήρων και 
ηλεκτροβανών του υφιστάµενου συστήµατος άρδευσης και η παράδοσή τους στη 
διευθύνουσα υπηρεσία. 

• Η µετά προσοχής εκσκαφή στις περιοχές ύπαρξης υπογείων καλωδίων των ιστών 
ηλεκτροφωτισµού.  

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ. 
6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

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

 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Χ1 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η υποχρεωτική χωροστάθµηση 
αρχικού και τελικού ανάγλυφου. 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 10µ, 
δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,5 εκ. από το θεωρητικό µο-
ντέλο.  
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν-1123Α  100% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 19.400,00 € 
Ολογράφως:  ∆εκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 2 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ O 180 τελικού συµπυκνωµένου 
πάχους  5, 10 και 20 εκ.  
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης πέντε (5) εκατοστών από υγιές θραυστό υλικό της 
ΠΤΠ O 180 στην περιοχή (Α) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την 
τεχνική έκθεση της µελέτης. 

2. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης είκοσι (20) εκατοστών από υγιές θραυστό υλικό 
της ΠΤΠ O 180 στην περιοχή (Β) και στην περιοχή που θα κατασκευαστούν οι διά-
δροµοι των αγωνισµάτων αλµάτων µήκους, όπως εµφανίζονται και περιγράφονται 
στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέτης. 

3. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης δέκα (10) εκατοστών από υγιές θραυστό υλικό της 
ΠΤΠ O 180 στην περιοχή (Γ) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την 
τεχνική έκθεση της µελέτης. 

 
Για την κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο 180 τελικού συµπυκνω-
µένου πάχους 5, 10 ή 20 εκ. ανάλογα όπως προβλέπεται από τα σχέδια της µελέτης, εκτε-
λούµενη σε στρώσεις ισοπαχείς όχι µεγαλύτερες από 10 εκ, πάνω σε σκάφη ακριβώς δια-
µορφωµένη υψοµετρικά στα προβλεπόµενα από τη µελέτη υψόµετρα.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η απο-
ζηµίωση για την καθυστέρηση του µεταφορικού µέσου κατά την φορτοεκφόρτωση, η µετα-
φορά του υλικού από την οποιαδήποτε θέση προµήθειας ή παραγωγής µέχρι τον τόπο εν-
σωµάτωσης, η πρόσθετη µόρφωση και η συµπύκνωση της σκάφης πέραν αυτής που προ-
βλέπεται από την εκσκαφή, η διάστρωση, ή διαβροχή, η συµπύκνωση του θραυστού υλικού 
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κατά στρώσεις σύµφωνα µε τα προηγούµενα και µε τα όσο ορίζονται στην ΠΤΠ  Ο 180 και 
τη µελέτη, και η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή. 
 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Ο 180 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η υποχρεωτική  χωροστάθµη-
ση αρχικού και τελικού ανάγλυφου  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 10µ, 
δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,2 εκ. από το θεωρητικό µο-
ντέλο.  
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν-3121Β  100% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 38.500,00 € 
Ολογράφως:  Τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 3 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή στρώσης µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 10 εκ.  
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης δέκα (10) εκατοστών από υλικό της ΠΤΠ O 150 
στην περιοχή (Β) και στην περιοχή που θα κατασκευαστούν οι διάδροµοι των αγω-
νισµάτων αλµάτων µήκους, όπως εµφανίζονται και περιγράφονται στα σχέδια και 
την τεχνική έκθεση της µελέτης. 

 
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµέ-
νου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ., ανεξάρτητα από τη µορφή και 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των 
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών 
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε 
να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την 
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 
 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Ο 150 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η υποχρεωτική χωροστάθµηση 
αρχικού και τελικού ανάγλυφου  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 5 µ, 
δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,0 εκ από το θεωρητικό µο-
ντέλο.  
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Αναθεωρείται  
Ο∆Ν-3111Β  100% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 11.100,00 € 
Ολογράφως:  Ένδεκα χιλιάδες εκατό ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 4 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι), διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού ενιαίου 
πάχους 3 εκ. 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης τριών (3) εκατοστών από γαρµπίλι στην περιοχή 
(Α) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µε-
λέτης. 

2. Στην πλήρη κατασκευή στρώσης τριών (3) εκατοστών από γαρµπίλι στην περιοχή 
(Γ) όπως εµφανίζεται και περιγράφεται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέ-
της. 

 
Για την κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι), διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού 
ενιαίου πάχους 3 εκ. πάνω στην υφιστάµενη υπόβαση (αυτή που θα προκύψει από την ο-
λοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 3 ή αυτή που θα αποκαλυφθεί µετά τις απαιτούµενες 
εκσκαφές του άρθρου 1) του γηπέδου ∆ΑΚ ∆ήµου Νάξου. Το τελικό πάχος της στρώσης δεν 
πρέπει να είναι σε καµία περίπτωση µικρότερο ή µεγαλύτερο από 3 εκ. σε κανένα σηµείο 
της διαστρωθείσας επιφάνειας.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η απο-
ζηµίωση για την καθυστέρηση του µεταφορικού µέσου κατά την φορτοεκφόρτωση, η µετα-
φορά του υλικού από την οποιαδήποτε θέση προµήθειας ή παραγωγής µέχρι τον τόπο εν-
σωµάτωσης, η διάστρωση, η διαβροχή, η συµπύκνωση, και η προµήθεια και µεταφορά ό-
λων των υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Ο 180 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η υποχρεωτική χωροστάθµηση 
αρχικού και τελικού ανάγλυφου  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 10µ, 
δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες του 1,0 εκ από το θεωρητικό µο-
ντέλο.  
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν-3311Β  100% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 12.200,00 € 
Ολογράφως:  ∆ώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
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Άρθρο 5 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπητα και τοπο-
θέτηση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα.  
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. κατασκευή είκοσι επτά (25+2) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπητα  
2. τοποθέτηση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα  

Οι εργασίες του άρθρου αφορούν στην περιοχή (Α) όπως αυτή εµφανίζεται και περιγράφε-
ται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέτης. 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) Την προµήθεια και µεταφορά (τυχόν και θαλάσσιας) απολύτως κατάλληλου κηπευτικού 
χώµατος, κατάλληλου για εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού 
γηπέδου (στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του κηπευτικού χώµατος από το 
χώρο λήψης ή προµήθειας στο χώρο ενσωµάτωσης του έργου, εκσκαφής, φόρτωσης, απο-
ζηµίωσης καθυστέρησης αυτοκινήτου και εκφόρτωσης στον χώρο του έργου). 
β) Την προµήθεια και µεταφορά (τυχόν και θαλάσσιας) άµµου ποταµού ή χειµάρρου, δια-
στάσεων 0.2-2.0 χιλ. απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου, (στην τιµή περιλαµβάνεται η δα-
πάνη προµήθειας της άµµου, εκσκαφής κοσκινίσµατος µε µηχανικό κόσκινο, φόρτωσης α-
ποζηµίωσης καθυστέρησης αυτοκινήτου µεταφοράς από τη θέση λήψης ή προµήθειας στο 
χώρο ενσωµάτωσης και εκφόρτωση στο χώρο του έργου.  
γ) Την ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού η χειµάρρου σε χώρο έξω από την 
κονίστρα, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του παραγόµενου µίγµατος από το χώρο που 
αναµίχθηκε µέχρι την κονίστρα. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιη-
θούν. 
δ) Την διάστρωση επιφάνειας της κονίστρας δηλαδή, ισόπαχη διάστρωση επιφάνειας κονί-
στρας µε χρήση του κηπευτικού χώµατος ή της άµµου ή του µίγµατος κηπευτικού χώµατος 
- άµµου που µεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, 
στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, µε εργάτες µε τη 
βοήθεια ειδικών οργάνων (τσουγκράνες κλπ), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να λάβει 
κατά προσέγγιση την τελική επιθυµητή µορφή. Περιλαµβάνεται επίσης η γενική µόρφωση 
επιφάνειας για εγκατάσταση χλοοτάπητα που αφορά στην αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµά-
των, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα 
ριζών, κλαδιά κ.λ.π.), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδω-
ση των χώρων αυτών και διαµόρφωση ανάγλυφου της επιφάνειας. Η τιµή περιλαµβάνει τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των ερ-
γαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
ε) Την προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα σε ρολά. 
Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η οποιαδήποτε φορτοεκφόρτωση, σταλία και µεταφορά 
συµπεριλαµβανοµένης της  επί πλέον δαπάνης για τη θαλάσσια µεταφορά του χλοοτάπητα 
µε αυτοκίνητο — ψυγείο από φυτώρια παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα µέχρι τον τόπο 
του έργου. 
Η εργασία εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 
1. την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 εκ., όσες φορές και να απαιτηθεί για 
τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
2. την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, περ-
λίτη, χούµου και την ενσωµάτωση τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-
12 εκ. 
3. την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
επιφάνεια. 
4. την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5. τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του έτοι-
µου χλοοτάπητα. 
6. την άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε το αρδευτι-
κό δίκτυο, µέχρι την ολοκλήρωση της επίστρωσης του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα. 
7. τη λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8. την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. 
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9. τη διαµόρφωση αποσπώµενων τµηµάτων στις θέσεις των εκτοξευτήρων άρδευσης προ-
κριµένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη άρδευση του χλοοτάπητα. Τα αποσπώµενα τµήµα-
τα θα διαµορφωθούν επί ελαστικού κυπέλλου από µαλακό θερµοπλαστικό υλικό καταλλή-
λων διαστάσεων, εντός του οποίου θα υπάρχει εδαφικό υπόστρωµα του χλοοτάπητα.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργα-
στεί, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
επιτυχηµένη εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Προδιαγραφές 
Α) Εδαφικό υπόστρωµα - Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος 
α. Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στην κατηγο-
ρία των ελαφρών εδαφών (αµµώδες ή πηλοαµµώδες). 
β. Το ΡΗ πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σηµείο. 
γ. Ελεύθερο Ca CO3 καλό είναι να µην υπάρχει, αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαµηλό ποσο-
στό. 
δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (EXC103 se 25ο C) µετρούµενη σε MILLIMHOS/CM  σε 
25ο πρέπει να είναι µικρότερη από 3. 
ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ESP  πρέπει να είναι µικρό-
τερη από 10%). 
Β) Εδαφικό υπόστρωµα - Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει αν προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώ-
µατα ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας 
άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται µόνο από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 
0,70µ. 
Ο ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην υπη-
ρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους µαζί µε τον επι-
βλέποντα, τα οποία θα αποστείλει υποχρεωτικά για εδαφολογική ανάλυση. Αν τα αποτελέσµατα 
συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θα χρησιµοποιηθεί το έδα-
φος αυτούσιο. Όταν όµως το έδαφος έχει µηχανική σύσταση διαφορετική από τα οριζόµενα 
ανωτέρω θα γίνει βελτίωση µε προσθήκη άµµου ποταµού. 
Η λύση της βελτίωσης µε άµµο θα εφαρµοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξεύρεσης αυτού-
σιου εδαφικού υποστρώµατος. 
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το προϊόν της 
ανάµιξης το ονοµάζουµε εδαφικό µίγµα. 
Γ) Εδαφικό υπόστρωµα - ∆ιάστρωση - συµπύκνωση του εδαφικού µίγµατος 
Το εδαφικό µίγµα θα µεταφερθεί από τον χώρο ανάµιξης στην κονίστρα και θα διαστρωθεί πάνω 
από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος µετά από συµπύκνωση 0,25µ. 
Με τον όρο «συµπύκνωση» εννοούµε τη συµπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό µίγµα από τη χρήση 
των µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα συντήρησης του χλοοτάπητα, 
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές στάθµες. 
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµα-
τος έχει σαν αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. 
Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις αρδεύσεις θα καταστραφεί η οµοιοµορφία της επιφά-
νειας.   Για   πρόληψη   του   πιο   πάνω   ανεπιθύµητου   αποτελέσµατος   θα   γίνουν παρατετα-
µένες αρδεύσεις και οι τυχόν «λακκούβες» που θα δηµιουργηθούν θα καλυφθούν µε εδαφικό µίγµα. 
Εξυπακούεται ότι αν µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύ-
σεις περιττές. 
∆) Εδαφικό υπόστρωµα - Προετοιµασία εδαφικού υποστρώµατος για επίστρωση έτοιµου χλοοτάπη-
τα 
Μετά την οµοιόµορφη διάστρωση και «συµπύκνωση» του εδαφικού µίγµατος θα γίνει κατερ-
γασία µε ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και αποµάκρυνση κάθε χαλικιού µε διάσταση µεγαλύτερη 
του 1 εκ., λίθου, ρίζας ή ριζώµατος και κάθε άλλου ακατάλληλου υλικού. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατεργασία του εδάφους µε τον εδαφοσχίστη, έτσι 
ώστε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώµατος µέχρι την στρώση των σκύρων. 
Θα ακολουθήσει αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι αρίστου ψιλοψωµατισµού και 
πλήρη ανάµειξη του κηπευτικού χώµατος - άµµου στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί άµµος.
  
Στην ψιλοχωµατισµένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του χηµι-
κού λιπάσµατος και του εντοµοκτόνου εδάφους. 
Ακολουθεί ενσωµάτωση των παραπάνω µε φρεζάρισµα σε βάθος 5-10 εκ. 
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Σαν οργανική ύλη θα χρησιµοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και οργα-
νοχηµικό παρασκεύασµα που να έχει σαν βάση παρασκευής την τύρφη ή  άλλο µεταπλαστικό 
εδάφους κατά την κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 
Σαν χηµικό λίπασµα θα χρησιµοποιηθεί ένα βασικό λίπασµα ελεγχόµενης βραδείας αποδέσµευσης µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο (π.χ. 17-24-8 µε ιχνοστοιχεία, 16-25-12 κλπ) µε διάρκεια απο-
δέσµευσης 2-3 µήνες. Σαν εντοµοκτόνο εδάφους θα χρησιµοποιηθεί σκεύασµα κοκκώδες ή σε 
σκόνη επίπασης σε ποσότητα 400γρ. δραστικής ουσίας, ανά στρέµµα και µε διασπορά σε όλη 
την επιφάνεια. 
Ε) Επιλογή έτοιµου χλοοτάπητα - Επίστρωση 
Η επιλογή του έτοιµου χλοοτάπητα θα γίνει µε βάση την προσαρµογή του στις επί τόπου 
εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες. 
Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο τουλάχιστον δέκα (10) µήνες, θα 
είναι κατάλληλος για µεταµόσχευση, απαλλαγµένος από ζιζάνια και της απολύτου εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας. 
Τα φυτά που θα συνθέτουν τον έτοιµο χλοοτάπητα θα είναι ποικιλίες των ειδών: AGROSTIS 
TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA STOLONIFERA, FESTUCA 
OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 
Το εδαφικό υπόστρωµα του χλοοτάπητα θα πρέπει να έχει σύνθεση αντίστοιχη της προδια-
γραφής που αναφέρεται στην παράγραφο (Α). Η µεταφορά του έτοιµου χλοοτάπητα θα γί-
νει αποκλειστικά µε ευθύνη του αναδόχου. 
Πριν την επίστρωση θα γίνει πλήρης ισοπέδωση και κυλίνδρωση της επιφάνειας ώστε να 
εξαλειφθεί κάθε ανωµαλία. 
Κατά την επίστρωση δεν πρέπει να αφήνονται αρµοί.  
Ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της επίστρωσης θα γίνει χρήση. 
Τον πρώτο µήνα οι ώρες χρήσης θα είναι δύο (2) την εβδοµάδα και τον δεύτερο τέσσερις 
(4) την εβδοµάδα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αποκλειστικά για την τήρηση των ωρών χρήσης, παίρνο-
ντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η τελική χωροστάθµηση  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 10µ, 
δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 0.6 εκ από το θεωρητικό µο-
ντέλο.  
 
Αναθεωρείται  
ΠΡΣ -1710   30%  
ΠΡΣ -5220   70%  
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 172.300,00 € 
Ολογράφως:  Εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 6 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπητα και τη 
δηµιουργία χλοοτάπητα µε σπορά καταλλήλων σπόρων. 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπητα  
2. σπορά µε κατάλληλους σπόρους  

Οι εργασίες του άρθρου αφορούν στην περιοχή (Γ) όπως αυτή εµφανίζεται και περιγράφε-
ται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέτης. 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) Την προµήθεια και µεταφορά (τυχόν και θαλάσσιας) απολύτως κατάλληλου κηπευτικού 
χώµατος κατάλληλου για σπορά χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου (στην τιµή περιλαµ-
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βάνεται η δαπάνη προµήθειας του κηπευτικού χώµατος από το χώρο λήψης ή προµήθειας 
στο χώρο ενσωµάτωσης του έργου, εκσκαφής, φόρτωσης, αποζηµίωσης καθυστέρησης αυ-
τοκινήτου και εκφόρτωσης στον χώρο του έργου) 
β) Την προµήθεια και µεταφορά (τυχόν και θαλάσσιας) άµµου ποταµού ή χειµάρρου, δια-
στάσεων 0.2-2.0 χιλ. απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου (στην τιµή περιλαµβάνεται η δα-
πάνη προµήθειας της άµµου, εκσκαφής κοσκινίσµατος  µε µηχανικό κόσκινο, φόρτωσης 
αποζηµίωσης καθυστέρησης αυτοκινήτου µεταφοράς από τη θέση λήψης ή προµήθειας στο 
χώρο ενσωµάτωσης και εκφόρτωση στο χώρο του έργου).  
γ) Την ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού η χειµάρρου σε χώρο έξω από την 
κονίστρα, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του παραγόµενου µίγµατος από το χώρο που 
αναµίχθηκε µέχρι την κονίστρα. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιη-
θούν. 
δ) Την διάστρωση επιφάνειας της κονίστρας δηλαδή, ισόπαχη διάστρωση επιφάνειας κονί-
στρας µε χρήση του κηπευτικού χώµατος ή της άµµου ή του µίγµατος κηπευτικού χώµατος 
- άµµου που µεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, 
στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, µε εργάτες µε τη 
βοήθεια ειδικών οργάνων (τσουγκράνες κλπ), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να λάβει 
κατά προσέγγιση την τελική επιθυµητή µορφή. Περιλαµβάνεται επίσης η γενική µόρφωση 
επιφάνειας για φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα αφορά στην αποκοµιδή πλεονα-
ζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κ.λ.π.), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γε-
νική ισοπέδωση των χώρων αυτών και διαµόρφωση ανάγλυφου της επιφάνειας. Η τιµή πε-
ριλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµά-
των και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
ε) Την προµήθεια και σπορά των καταλλήλων σπόρων για τη δηµιουργία χλοοτάπητα Στην 
τιµή περιλαµβάνεται και η οποιαδήποτε φορτοεκφόρτωση, σταλία και µεταφορά συµπερι-
λαµβανοµένης της επί πλέον δαπάνης για τη θαλάσσια µεταφορά των σπόρων µέχρι τον 
τόπο του έργου. 
Η εργασία για τη δηµιουργία του χλοοτάπητα που περιλαµβάνει τα εξής: 
1. την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 εκ., όσες φορές και να απαιτηθεί για 
τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
2. την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, περ-
λίτη, χούµου και την ενσωµάτωση τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-
12 εκ. 
3. την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
επιφάνεια. 
4. την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5. τη µεταφορά στον τόπο του έργου των καταλλήλων σπόρων και την σπορά 
6. την άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε το αρδευτι-
κό δίκτυο, µέχρι την ολοκλήρωση της σποράς του χλοοτάπητα. 
7. τη λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8. την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργα-
στεί, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
επιτυχηµένη δηµιουργία του χλοοτάπητα. 
 
Προδιαγραφές 
Α) Εδαφικό υπόστρωµα - Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος 
α. Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στην κατηγο-
ρία των ελαφρών εδαφών (αµµώδες ή πηλοαµµώδες). 
β. Το ΡΗ πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σηµείο. 
γ. Ελεύθερο Ca CO3 καλό είναι να µην υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαµηλό ποσο-
στό. 
δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (EXC103 se 25ο C) µετρούµενη σε MILLIMHOS/CM  σε 
25ο πρέπει να είναι µικρότερη από 3. 
ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ESP  πρέπει να είναι µικρό-
τερη από 10%). 
Β) Εδαφικό υπόστρωµα - Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει αν προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώ-
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µατα ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας 
άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται µόνο από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 
0,70µ. 
Ο ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην υπη-
ρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους µαζί µε τον επι-
βλέποντα, τα οποία θα αποστείλει υποχρεωτικά για εδαφολογική ανάλυση. Αν τα αποτελέσµατα 
συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θα χρησιµοποιηθεί το έδα-
φος αυτούσιο. Όταν όµως το έδαφος έχει µηχανική σύσταση διαφορετική από τα οριζόµενα 
ανωτέρω θα γίνει βελτίωση µε προσθήκη άµµου ποταµού. 
Η λύση της βελτίωσης µε άµµο θα εφαρµοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξεύρεσης αυτού-
σιου εδαφικού υποστρώµατος. 
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το προϊόν της 
ανάµιξης το ονοµάζουµε εδαφικό µίγµα. 
Γ) Εδαφικό υπόστρωµα - ∆ιάστρωση - συµπύκνωση του εδαφικού µίγµατος 
Το εδαφικό µίγµα θα µεταφερθεί από τον χώρο ανάµιξης στην κονίστρα και θα διαστρωθεί πάνω 
από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος µετά από συµπύκνωση 0,25µ. 
Με τον όρο «συµπύκνωση» εννοούµε τη συµπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό µίγµα από τη χρήση 
των µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα συντήρησης του χλοοτάπητα, 
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές στάθµες. 
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµα-
τος  έχει σαν αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. 
Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις αρδεύσεις θα καταστραφεί η οµοιοµορφία της επιφά-
νειας. Για πρόληψη του πιο πάνω ανεπιθύµητου αποτελέσµατος θα γίνουν παρατεταµένες αρδεύ-
σεις και οι τυχόν «λακκούβες» που θα δηµιουργηθούν θα καλυφθούν µε εδαφικό µίγµα. Εξυπακούε-
ται ότι αν µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις περιττές. 
∆) Εδαφικό υπόστρωµα - Προετοιµασία εδαφικού υποστρώµατος για σπορά. 
Μετά την οµοιόµορφη διάστρωση και "συµπύκνωση" του εδαφικού µίγµατος θα γίνει κατεργασία 
µε ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και αποµάκρυνση κάθε χαλικιού µε διάσταση µεγαλύτερη του 1 
εκ., λίθου, ρίζας ή ριζώµατος και κάθε άλλου ακατάλληλου υλικού. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κατεργασία του εδάφους µε τον εδαφοσχίστη, έτσι ώ-
στε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώµατος µέχρι τη στρώση των σκύρων. 
Θα ακολουθήσει αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι αρίστου ψιλοχωµατισµού και 
πλήρη ανάµειξη του κηπευτικού χώµατος - άµµου στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί άµµος. 
Στη ψιλοχωµατισµένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του χηµικού 
λιπάσµατος και του εντοµοκτόνου εδάφους. 
Ακολουθεί ενσωµάτωση των παραπάνω µε φρεζάρισµα σε βάθος 5 - 10 εκ. 
Σαν οργανική ύλη θα χρησιµοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ορ-
γανοχηµικό παρασκεύασµα που να έχει σα βάση παρασκευής τη τύρφη ή άλλο µεταπλαστικό ε-
δάφους κατά τη κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 
Σαν χηµικό λίπασµα θα χρησιµοποιηθεί ένα σύνθετο βραδείας αποδέσµευσης. 
Σαν εντοµοκτόνο εδάφους θα χρησιµοποιηθεί σκεύασµα κοκκώδες ή σε σκόνη επίπασης σε ποσό-
τητα 400 γρ. δραστικής ουσίας ανά στρέµµα και µε διασπορά σε όλη την επιφάνεια. 
∆) Επιλογή σπόρου - Σπορά  
Για τη δηµιουργία του χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθεί µίγµα σπόρων από τα εξής είδη φυτών : 
AGROSTIS TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA STOLONIFERA, 
FESTUCA OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 
Το µίγµα θα είναι προέλευσης εξωτερικού και θα µεταφερθεί στο στάδιο σε σφραγισµένους σά-
κους µε καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
α) Τα είδη των σπόρων στη λατινική γλώσσα 
β) Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 
γ) Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 90%)  
δ) Η ένδειξη απολύµανσης 
Για την δηµιουργία καλύτερου χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθούν δύο µίγµατα σπόρων των παρα-
πάνω ειδών φυτών, που να προέρχονται από δύο διαφορετικούς σποροπαραγωγικούς οίκους εξω-
τερικού.  
Η ποσότητα σπόρου θα είναι 45 γρ. περίπου για κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας. 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η τελική χωροστάθµηση  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου ανά 10µ, 
δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση µεγαλύτερη των 0.6 εκ από το θεωρητικό µοντέλο.  
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Αναθεωρείται  
ΠΡΣ -1710   30%  
ΠΡΣ -5220   70%  
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 23.400,00 € 
Ολογράφως:  Είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 7 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων έδρασης συνθετικού τάπητα 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Ασφαλτική προεπάλειψη 
2. Κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265  
3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  
4. Κατασκευή στρώσης 3,5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 
5. Κατασκευή στρώσης 2,8?? εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 

Οι εργασίες του άρθρου αφορούν στην περιοχή (Β) και στην περιοχή που θα κατασκευα-
στούν οι διάδροµοι των αγωνισµάτων αλµάτων µήκους, όπως εµφανίζονται και περιγράφο-
νται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέτης. 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) Την ασφαλτική προεπάλειψη και την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής (συν-
δετικής) στρώσης σταθερού συµπυκνωµένου πάχους 0.05 µ., που θα κατασκευαστεί σε υ-
παίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την 
Π.Τ.Π. Α-265, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που 
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από πα-
ντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε από-
σταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτούµενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών, σε ποσό-
τητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς τους  
(συµπεριλαµβανοµένης της καθαρής ασφάλτου) από οποιαδήποτε απόσταση και θέση, στη 
θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της οποιασδήποτε θα-
λάσσιας µεταφοράς αν αυτή απαιτηθεί, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δα-
πάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη 
θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι 
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύ-
κνωσής του, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλή-
ρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. 
Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.  
β) Την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή 
επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε α-
σφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπα-
σης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπό-
γεια και υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α-203 και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 
Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί 
τόπου του έργου συµπεριλαµβανοµένης και της οποιασδήποτε θαλάσσιας µεταφοράς αν 
αυτή απαιτηθεί, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά 
των φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών 
µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος 
(θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, 
που πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα 
χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή α-
σφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη 
επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη 
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απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
γ) Την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,035µ και 0,028 (στους διαδρόµους αλµάτων µήκους όπως προβλέπεται από τα σχέδια της 
µελέτης)  µε χρήση κοινής ασφάλτου, που θα κατασκευασθεί σε υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπό-
λοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµεί-
ου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτούµενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών, σε ποσό-
τητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς τους (συ-
µπεριλαµβανοµένης της ασφάλτου) από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος συµπεριλαµβανοµένης και της οποιασδήποτε θαλάσσιας µεταφοράς αν 
αυτή απαιτηθεί, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του 
έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί 
τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορ-
τώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέ-
λεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.  
 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Α 265  
Π.Τ.Π. ΑΣ 12  
Π.Τ.Π. Α 201  
Π.Τ.Π. Α 203  
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση των εργασιών προς πληρωµή απαιτείται η υποχρεωτική χωροστάθµηση 
αρχικού και τελικού ανάγλυφου. Η παραλαβή των στρώσεων θα γίνει σε δύο στάδια: α) 
µετά το πέρας κατασκευής της στρώσης των 5 εκ. και β) µετά το πέρας κατασκευής της 
στρώσης των 3,5 εκ. και 2,8 εκ. ανάλογα. 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια εκάστης στρώσης κατά τη χωροστάθµηση σε πλέγµα 
κανάβου 4µΧ10µ, δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση µεγαλύτερη των 0,4 εκ από το θεωρητικό 
µοντέλο.  
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν-4521Β 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 108.600,00 € 
Ολογράφως:  Εκατόν οκτώ  χιλιάδες εξακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 8 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα  
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά  

1. Κατασκευή στρώσης 1,3 εκ. µε συνθετικό τάπητα 
2. Κατασκευή στρώσης 2,0 εκ. µε συνθετικό τάπητα 

Οι εργασίες του άρθρου αφορούν στην περιοχή (Β) και στην περιοχή που θα κατασκευα-
στούν οι διάδροµοι των αγωνισµάτων αλµάτων µήκους, όπως αυτές εµφανίζονται και περι-
γράφονται στα σχέδια και την τεχνική έκθεση της µελέτης. 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
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Την επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα πάχους 13 µέχρι 15 χιλ. και 20 χιλ 
(στους διαδρόµους αλµάτων µήκους, όπως προβλέπεται από τα σχέδια της µελέτης),  χρώ-
µατος ερυθροφαίου ή πρασίνου που ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1 σ' 
ότι αφορά την υδροπερατότητα στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 3.4.β. ή 3.4.γ σ' ότι 
αφορά τα υλικά και τη σύνθεση και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύχους 
τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α. που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και ανοιγµένων στην τιµή των 
δαπανών για τη γραµµογράφηση του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΙΑΑF, των δαπανών για 
την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που αφορά στη γραµµογράφηση και των δαπανών 
για τον έλεγχο εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 6. του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων 
της Γ.Γ.Α. Συνθετικός τάπητας πλήρως γραµµογραφηµένος και έτοιµος για χρήση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά (και της θαλάσσιας), όλων των απαι-
τουµένων υλικών και των απαραίτητων µηχανηµάτων στον τόπο του έργου, η εργασία πλή-
ρους και έντεχνης κατασκευής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υλικών την Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της µελέτης, και η εργασία και 
τα υλικά γραµµογράφησης όπως αυτή καθορίζεται, στην παράγραφο 6.12 της πρότυπης 
τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΥΑ-∆ΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισµούς για τους 
συνθετικούς τάπητες. 
Α)  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του προηγουµένου άρθρου, τον έλεγχο της επιφάνει-
ας εφαρµογής του συνθετικού τάπητα και το φρεζάρισµα του ασφαλτικού τάπητα της παρ. 
5.5. του τεύχους ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ 2/Τρ.2, κατά 8 χιλ., στις περιοχές εκείνες που από την παρ. 
6.2 του ως άνω τεύχους επιβάλλεται η χρήση αυξηµένου πάχους συνθετικού τάπητα όπως 
άλλωστε φαίνεται και στο σχέδιο κάτοψης του στίβου, θ' ακολουθήσει η κατασκευή του 
συνθετικού τάπητα, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε ότι αφορά την Υ∆ΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ, στους 
τάπητες της παρ. 2.1, σε ότι αφορά τα ΥΛΙΚΑ, την ΣΥΝΘΕΣΗ και το ΠΑΧΟΣ να εκπληρώνει 
τις απαιτήσεις των παρ. 3.4.β ή 3.4.γ και σε ότι αφορά τα επί µέρους ΤΕΧΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ κλπ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύ-
χους ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ 2/Τρ.2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΙΤΗΤΑΣ, είτε πρόκειται για τον συνθετικό τάπητα 
µε τον οποίο θα επιστρωθούν γενικά οι αγωνιστικές επιφάνειες του στίβου, ελαχίστου πά-
χους 13 χιλ., είτε πρόκειται για τον συνθετικό τάπητα αυξηµένου ελαχίστου πάχους 20 χιλ. 
µε τον οποίο θα επιστρωθούν οι περιοχές εκείνες που καθορίζονται από την παρ. 6.2 του 
παραπάνω τεύχους που συνοδεύει αυτή την τεχνική περιγραφή και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης του ελαστικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει 
να καλέσει την επίβλεψη για να παραλάβει τις πρώτες ύλες (πολυουρεθανικές κόλλες ενός 
συστατικού, πολυουρεθάνη δύο συστατικών, Primer, υλικά σφραγιστικής στρώσης, κόκκους 
συνθετικού ή ανακυκλωµένου ελαστικού κλπ). Οφείλει επίσης να προσκοµίσει στην Υπηρε-
σία παραστατικά έγγραφα εισαγωγής των ως άνω υλικών (τιµολόγια, φορτωτικές κλπ.) από 
τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα, η ηµεροµηνία λήξης κλπ. 
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και όχι αργότερα από 
είκοσι (20) ηµέρες να υποβάλει υποχρεωτικά στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όλα τα στοιχεία 
που αφορούν στο συνθετικό τάπητα που θα κατασκευάσει, εµπορική ονοµασία, δείγµα 
σφραγισµένο από αναγνωρισµένο εργαστήριο ελέγχου παρόµοιων υλικών, µαζί µε το αντί-
στοιχο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το αντίστοι-
χο DΙΝ και τεχνική περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησης του, όπως και όλων των 
επιµέρους υλικών που τον αποτελούν, µε αναφορά στην προέλευσή τους, την εµπορική 
ονοµασία και τον τύπο τους, στο χρώµα, στο πάχος, στα ακριβή ποσοστά σύνθεσης του 
κλπ. 
Μετά την κατασκευή του συνθετικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην ∆ιευ-
θύνουσα Υπηρεσία δύο (2) σφραγισµένα δείγµατα του κατασκευασµένου τάπητα (από ση-
µεία του στίβου που θα υποδείξει η επίβλεψη), µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνω-
ρισµένο εργαστήριο ελέγχου. Όλες οι δαπάνες των πιστοποιήσεων του συνθετικού τάπητα 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Β)  ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ 
Ο ήδη σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο τοποθετηµένος συνθετικός τάπητας θα 
γραµµογραφηθεί πλήρως, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµο-
σπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισµού (ΙΑΑF), ώστε να είναι κατάλληλος για τέλεση αγώνων 
∆ιεθνούς επιπέδου, αναγνώριση ρεκόρ κλπ. Η γραµµογράφηση θα υλοποιηθεί µε την χρήση 
ανεξίτηλων χρωµάτων, στις αποχρώσεις που οι ισχύοντες κανονισµοί της ΙΑΑF καθορίζουν 
και σύµφωνα µε την παρ. 6.12 του τεύχους ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ 2/Τρ.2 (DΙΝ 18035/6 παρ.4.5.12). 
Η εκπλήρωση των ισχυόντων κανονισµών της ΙΑΑF θα πιστοποιείται εγγράφως από εξουσι-
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οδοτηµένο από την ΙΑΑF συνεργείο µετρήσεων και γραµµογράφησης, µε την παροχή στην 
Γ.Γ.Α. του σχετικού πιστοποιητικού. 
 
Προδιαγραφές 
ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α  
 
Πιστοποίηση 
Η πιστοποίηση της εργασίας θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή της µετά την έκδοση των πιστο-
ποιητικών που προβλέπονται στην ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α, και 
εφόσον η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει την καθ΄ ολοκληρίαν συµµόρφωση της σχετι-
κής κατασκευής προς τις απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής.  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να πληροί τις απατήσεις του κεφαλαίου 6 της ΕΞ-ΥΛ-
∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α.  
 
Αναθεωρείται  
ΟΙΚ-7396 100% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 463.400,00 € 
Ολογράφως:  Τετρακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 9 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Αποστραγγιστικό δίκτυο αγωνιστικού χώρου 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά την κατασκευή του αποστραγγιστικού δικτύου του αγωνιστικού χώρου 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  
Προβλέπεται η κατασκευή κεντρικής αποχετευτικής τάφρου µήκους 145 µ. περίπου, πλά-
τους 60 εκ.   στην οποίο θα τοποθετηθεί σωλήνας στράγγισης  Φ0,30 και θα συµπληρωθεί 
µε σκύρα. Προβλέπεται επίσης κατασκευή δευτερευουσών τάφρων αποστράγγισης πλάτους 
45 εκ. συνολικού µήκους 760 µ. περίπου, οι οποίες θα πληρωθούν µε σκύρα. Το πρίσµα 
των σκύρων όλων των τάφρων θα περιβάλλεται από κατάλληλο γεωϋφασµα.  Οι τάφροι θα 
διαµορφωθούν σε βάθη κάτω από την κατασκευή των στρώσεων του γηπέδου που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω και µε κατάλληλες κλίσεις (µεγαλύτερες του  0,6%), ώστε να διασφαλίζεται 
απόλυτα η απορροή των οµβρίων. 
Το άρθρο περιλαµβάνει επίσης και όλες τις απαραίτητες εργασίες και υλικά για την κατα-
σκευή του δικτύου αποστράγγισης των βαλβίδων και των σκαµµάτων του γηπέδου. 
 
Προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. Χ1 
Π.Τ.Π. Ο 180 
Π.Τ.Π. Τ 110 
Γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 
285 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm 
(κατά ΕΝ ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) > 60% και αντοχή σε 
διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό εδαφι-
κών στρώσεων και τµηµάτων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών 
Κατασκευαστική ανοχή: Έλεγχος κλίσης απορροής (ανεκτή απόκλιση <10%). 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Έλεγχος κλίσης απορροής (ανεκτή απόκλιση <10%). 
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Αναθεωρείται  
Ο∆Ν 2862 30% 
Ο∆Ν 2825 35%            
ΟΙΚ  7914 35% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 13.800,00 € 
Ολογράφως:  ∆εκατρείς  χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 10 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Περιµετρικό κανάλι απορροής οµβρίων  
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά την κατασκευή περιµετρικού καναλιού σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
από σκυρόδεµα C16/20 και θα καλύπτεται µε µεταλλική τυποποιηµένη, ηλεκτροπρεσσαρι-
στή γαλβανισµένη εν θερµώ σχάρα, από σιδηρές λάµες, που θα εδράζεται σε σιδερογωνιές 
γαλβανισµένες εν θερµώ και τοποθετηµένες στη φάση της σκυροδέτησης του καναλιού. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, ώστε η στάθµη των άνω επιφανειών του καναλιού στις 
θέσεις επαφής µε το συνθετικό τάπητα να ευρίσκεται 13 χιλ.. ακριβώς κάτω από τις τελικές 
στάθµες της επιφάνειας χρήσης του συνθετικού τάπητα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί 
σαν οδηγός κατασκευής τόσο της δεύτερης ασφαλτικής στρώσης 3,5 εκ., όσο και αυτού 
καθ' εαυτού του συνθετικού τάπητα. 
Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση µεταλλικά υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θα φέρουν σήµανση ποιότητας CE της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
Στις περιοχές εκείνες, στις οποίες το περιφερικό κανάλι διασταυρώνεται µε τους διαδρόµους 
φοράς ακοντισµού και σε µήκος 4,10 µ. τουλάχιστον για καθέναν από αυτούς, θα καλυφθεί 
µε πλάκα σκυροδέµατος C16/20, πάχους 0,10 µ. ελαφρά οπλισµένη όπως και η υπόλοιπη 
κατασκευή µε δοµικό πλέγµα Τ131, της οποίας η πάνω επιφάνεια θα ευρίσκεται 13 χιλ. α-
κριβώς κάτω από την τελική στάθµη του συνθετικού τάπητα στις περιοχές αυτές. Η απορ-
ροή των οµβρίων στις περιοχές αυτές, στις οποίες προφανώς δεν θα τοποθετηθεί σχάρα, θα 
υλοποιείται µε διάνοιξη οπών Φ 20χιλ. ανά 0,50 µ. και εφ' όσον κριθεί αναγκαίο µετά από 
δοκιµή. 
Με τον ίδιο τρόπο θα αντιµετωπιστεί η διασταύρωση του παραπάνω καναλιού µε τον παρα-
καµπτήριο διάδροµο που οδηγεί στην λίµνη του δρόµου µε φυσικά εµπόδια (στήπλ). 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) όλες τις απαραίτητες εργασίες εκσκαφής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των πλεονα-
ζόντων σε κατάλληλες θέσεις απόθεσης  
β) το σύνολο των εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του καναλιού (κύρια κα-
τασκευή του καναλιού και σχάρα) 
γ) την προµήθεια του συνόλου των απαιτουµένων υλικών  
δ) τους ξυλοτύπους  
δ) την οποιαδήποτε µεταφορά υλικών  
ε) τη σύνδεση του καναλιού µε το υφιστάµενο δίκτυο αποστράγγισης και τον αγωγό εκτό-
νωσης στη Β∆ πλευρά του γηπέδου, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των οµ-
βρίων 
στ) τις απαραίτητες γεωδαιτικές εργασίες για την ακριβή χάραξή του (οριζοντιογραφική και 
υψοµετρική) 
ζ) την εκπόνηση των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» 
η) κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του καναλιού 
και δεν κατονοµάζεται στο παρόν.  
 
Προδιαγραφές 
ΚΤΣ 
Ευρωκώδικες 
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Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου και η 
πιστοποίηση της υπηρεσίας για την έντεχνη και ακριβή κατασκευή. Η ακρίβεια της κατα-
σκευής θα πιστοποιηθεί µετά από έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας των σχεδίων «όπως 
κατασκευάστηκε» που θα υποβληθούν στην υπηρεσία σε κλίµακα 1:100 για την οριζοντιο-
γραφία και σε κλίµακες µηκοτοµής 1:100 (οριζ) και 1:10 (υψοµ). Τα σχέδια θα περιλαµβά-
νουν τις µετρήσεις υπαίθρου οι οποίες θα ληφθούν παρουσία εκπροσώπου της διευθύνου-
σας υπηρεσίας, ο οποίος θα παραλάβει τη σελίδα του διπλοτύπου καταγραφής των µετρή-
σεων που προορίζεται για την υπηρεσία, αφού προηγουµένως αυτή υπογραφεί από τον υ-
πεύθυνο µηχανικό επί τόπου του έργου. Το οριζοντιογραφικό σχέδιο θα περιλαµβάνει επί 
ποινή απαραδέκτου την αποτύπωση του υφιστάµενου περιγράµµατος του χώρου του σταδί-
ου.  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ 
Υψοµετρική  ανοχή 0.4εκ 
 
Αναθεωρείται  
Υ∆Ρ 6329 50% 
Υ∆Ρ 6752 50% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 51.200,00 € 
Ολογράφως:  Πενήντα µία χιλιάδες διακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 11 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Περιµετρικό κράσπεδο διαχωρισµού ταπήτων γηπέδου 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης του 
κράσπεδου από σκυρόδεµα C12/15 που προβλέπεται να κατασκευαστεί:  
α) στην οριογραµµή διαχωρισµού ταπήτων στις διαµέτρους των δύο ηµικυκλίων  
β) κατά µήκος των εσωτερικών ευθυγραµµιών και των διαδρόµων αλµάτων µήκους και 
γ) στην εξωτερική διαχωριστική οριογραµµή του περιµετρικού συνθετικού τάπητα που περι-
βάλλει τον στίβο 6 διαδροµών. 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) όλες τις απαραίτητες εργασίες διαµόρφωσης της επιφάνειας έδρασης 
β) το σύνολο των εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του κρασπέδου σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης 
γ) την προµήθεια του συνόλου των απαιτουµένων υλικών  
δ) την οποιαδήποτε και από οπουδήποτε µεταφορά υλικών  
ε) τις απαραίτητες γεωδαιτικές εργασίες για την ακριβή χάραξη του (οριζοντιογραφική και 
υψοµετρική) 
στ) την εκπόνηση των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» 
ζ) κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του κρασπέδου 
και δεν κατονοµάζεται στο παρόν.  
 
Προδιαγραφές 
ΚΤΣ 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου και η 
πιστοποίηση της υπηρεσίας για την έντεχνη και ακριβή κατασκευή. Η ακρίβεια της κατα-
σκευής θα πιστοποιηθεί µετά από έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας των σχεδίων «όπως 
κατασκευάστηκε» που θα υποβληθούν στην υπηρεσία σε κλίµακα 1:100 για την οριζοντιο-
γραφία και σε κλίµακες µηκοτοµής 1:100 (οριζ) και 1:10 (υψοµ). Τα σχέδια θα περιλαµβά-
νουν τις µετρήσεις υπαίθρου οι οποίες θα ληφθούν παρουσία εκπροσώπου της διευθύνου-
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σας υπηρεσίας, ο οποίος θα παραλάβει τη σελίδα του διπλοτύπου καταγραφής των µετρή-
σεων που προορίζεται για την υπηρεσία, αφού προηγουµένως αυτή υπογραφεί από των 
υπεύθυνο µηχανικό επί τόπου του έργου. Το οριζοντιογραφικό σχέδιο θα περιλαµβάνει επί 
ποινή απαραδέκτου την αποτύπωση του υφιστάµενου περιγράµµατος του χώρου του σταδί-
ου και του περιµετρικού καναλιού απορροής.  
Κατασκευαστική ανοχή  
Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ 
Υψοµετρική  ανοχή 0.4εκ 
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν–2921 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 14.500,00 € 
Ολογράφως:  ∆εκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 12 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κινητό διαχωριστικό πλαστικό κράσπεδο εσωτερικής οριογραµµής στίβου 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
πλαστικού διαχωριστικού κράσπεδου  
Το προς την κονίστρα όριο της πρώτης διαδροµής, όπως και του διαδρόµου παράκαµψης 
που οδηγεί στην λίµνη στήπλ, θα οριοθετηθεί µε την τοποθέτηση λευκών πλαστικών κρα-
σπέδων, κινητών κατά τεκµήριο, ώστε να αφαιρούνται και να προστατεύονται από την γή-
ρανση, όταν ο στίβος δεν χρησιµοποιείται για τέλεση αγώνων. 
Τα παραπάνω κράσπεδα θα τοποθετηθούν µετά την ολοκλήρωση της γραµµογράφησης, θα 
διαθέτουν στρογγυλεµένες ακµές για την αποφυγή τραυµατισµών και στο κάτω τµήµα τους 
ηµικυκλικές ή άλλου σχήµατος οπές ή αντίστοιχες διατάξεις που θα επιτρέπουν την όδευση 
των οµβρίων που συγκεντρώνουν οι επιφάνειες του συνθετικού τάπητα προς το περιφερικό 
κανάλι απορροής. 
Τα διαχωριστικά κράσπεδα στίβου θα είναι από Ρ.V.C. ή ελαστικό (ΝΕΟΡRΕΝΕ ή άλλο ανά-
λογο) διατοµής ανεστραµµένου U. πλάτους 5εκ. σε χρώµα λευκό σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισµού (Ι.Α.Α.F.). Το σύστηµα πάκτω-
σης θα είναι κινητό από αλουµίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που θα στερεώνεται σε κατάλληλες 
υποδοχές που θα δηµιουργηθούν στην επιφάνεια του στίβου ώστε να είναι δυνατή η αφαί-
ρεση ή η επανατοποθέτηση τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση.  
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α) την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου του συνόλου των απαιτούµενων υλι-
κών, των διαχωριστικών κρασπέδων, των υποδοχών τους και των µικροΰλικών τοποθέτη-
σης και στερέωσης καθώς και  
β) την εργασία για πλήρη, έντεχνη και απόλυτα ακριβή (µε µηδενικό διάκενο) τοποθέτηση 
των κρασπέδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
 
Προδιαγραφές 
IAΑF  
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών και έλεγχος από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία για το έντεχνο της κατασκευής 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ 
 
Αναθεωρείται  
ΟΙΚ–7396 
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Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα   
Αριθµητικώς: 16.600,00 € 
Ολογράφως:  ∆εκαέξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 13 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Εγκάρσια κανάλια υπογείωσης καλωδίων 
 
Περιγραφή 
Το άρθρο αφορά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης δύο 
(2) καναλιών από οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25 µήκους 14,5µ πλάτους 1,0µ µετά φρεατί-
ων 2,0Χ0,8 
 
Το άρθρο περιλαµβάνει κάθε απαιτούµενη εργασία και υλικό για την έντεχνη κατασκευή 
των εγκαρσίων καναλιών σύµφωνα µε τη µελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η τελική 
διαστασιολόγηση και το βάθος στο οποίο θα κατασκευαστούν τα εγκάρσια κανάλια θα προ-
ταθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν προ της έναρξης των εργασιών από τη διευθύ-
νουσα υπηρεσία.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά (εκσκαφές, ξυλότυποι, οπλισµός, µε-
ταλλικό καπάκι βαρέως τύπου για την κάλυψη των φρεατίων κλπ), η εκπόνηση αδαπάνως 
από τον ανάδοχο µε µέριµνα κι ευθύνη του της απαιτούµενης στατικής µελέτης και ότι άλλο 
απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και δεν κατονοµάζεται ρητά στην παρούσα. 
 
Προδιαγραφές 
ΚΤΣ 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών και έλεγχος από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία για το έντεχνο της κατασκευής 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
- 
 
Αναθεωρείται  
Ο∆Ν–2551 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 2.400,00 € 
Ολογράφως:  ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 14 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Κατασκευές ειδικών εγκαταστάσεων, ήτοι: 
α) Εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου (goal-post) αλουµινίου κινητές, από στρογγυλό Φ120 χιλ. 
κανονικών διαστάσεων και ολυµπιακών προδιαγραφών µε το αντίστοιχο δίχτυ και τη βάση 
στήριξης της και τις κατάλληλες αντηρίδες, πλήρως έντεχνα και ασφαλώς τοποθετηµένες 
στον τόπο του έργου, έτοιµες για χρήση σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
β) Σκαµµάτων αλµάτων µήκους καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 4,00X9,00 µ. 
γ) Βατήρων αλµάτων µήκους αναστρεφόµενων από ξυλεία δρυός ή οξιάς, µήκους 1,22 µ. 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο, πλήρεις και 
έτοιµοι για χρήση. 
δ) Λίµνης δρόµου 3000µ µε φυσικά εµπόδια. 
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ε) Βαλβίδων άλµατος επί κοντώ. 
στ) Βαλβίδων ρίψεων σφαίρας. 
ζ) Βαλβίδων ρίψεων δίσκου. 
η) Βαλβίδων ρίψεων σφύρας. 
θ) Κλωβών προστασίας δισκοβολίας. 
ι) Κλωβών προστασίας σφυροβολίας.  
 
Περιγραφή 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για τις ακόλουθες ειδικές ε-
γκαταστάσεις: 
α) ∆ύο (2) εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου (goal-post) αλουµινίου κινητές, από στρογγυλό 
Φ120 χιλ. κανονικών διαστάσεων και ολυµπιακών προδιαγραφών µε το αντίστοιχο δίχτυ και 
τη βάση στήριξης της, πλήρως τοποθετηµένη στον τόπο του έργου, έτοιµη για χρήση σύµ-
φωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. Η εργασία αφορά την πλήρη και έντεχνη κα-
τασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης των κατασκευών στήριξης των καθέτων δοκών 
εστιών ποδοσφαίρου, την προµήθεια και τοποθέτηση δύο εστιών (δοκοί µε µεταλλικές αντι-
στηρίξεις, δίχτυ, µικροϋλικά στηρίξεως, πλαστικό πώµα κλπ). 
β) Κατασκευή δύο (2) σκαµµάτων µήκους µε άµµο θαλάσσης, καθαρών εσωτερικών δια-
στάσεων 4,00X9,00 µ., κατασκευαζόµενα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΙΑΑF, την α-
ντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της µελέτης, πλήρη και έτοιµα 
για χρήση. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται, µαζί µε την αξία όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋ-
λικών επί τόπου, οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εργασία εκσκαφής και µόρφωσης µε την αποµάκρυνση των πλεοναζόντων της σκάφης 
υποδοχής, της υπόβασης και του χαντακιού αποστράγγισης σε όλο το µήκος του σκάµµατος 
και τοποθέτηση διάτρητου τσιµεντοσωλήνα αποστράγγισης Φ 12 εκ. και σύνδεση µε το α-
ποστραγγιστικό δίκτυο. 
2. Πλήρωση του χαντακιού µε σκύρα οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. Ο180 σε στρώση πάχους 20 
εκ. και µε σύντριµµα  (γαρµπίλι) σε στρώση  0,10 µ. σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
3. Κατασκευή κρασπέδου περιµετρικά του σκάµµατος εκτός από το τµήµα που εφάπτεται µε 
τον διάδροµο. 
4. Εξασφάλιση του εγκιβωτισµού του σκάµµατος µε τοποθέτηση χοντροσανίδας όπως ανα-
φέρεται αναλυτικά στην αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή της Γ.Γ.Α. 
5. Πλήρωση του σκάµµατος µε χαλαζιακή άµµο καθαρή, πλήρους διαβάθµισης, µε οριζόντια 
επάνω επιφάνεια, απόλυτα ισόπεδη µε τον περιβάλλοντα χώρο. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και υλικά. ∆ηλαδή όλα τα ανα-
γκαία υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη και έντεχνη κατα-
σκευή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΙΑΑF, µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περι-
γραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης. 
γ) Κατασκευή οκτώ (8) βατήρων αλµάτων µήκους αναστρεφόµενων από ξυλεία δρυός ή 
οξιάς, µήκους 1,22 µ. σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρό-
τυπο σχέδιο, πλήρεις και έτοιµοι για χρήση. 
Για τις εργασίες κατασκευής των βαλβίδων αλµάτων µήκους ισχύουν τα κάτωθι: 
1. Κατασκευή του βατήρα από ξυλεία δρυός ή οξιάς, αρίστης ποιότητας, αποτελούµενου 
από το κύριο σώµα σύνθεσης τελικής διατοµής, όπως φαίνεται στο σχέδιο, τη βάση της κι-
νητής σανίδας συνδεόµενης µε εντορµία µε το κύριο σώµα του βατήρα και το γωνιακό υπο-
δοχής της κινητής σανίδας που βιδώνει στη βάση της κινητής σανίδας 
2. Τοποθέτηση του βατήρα στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια, µε την επάνω επιφάνεια 
ισόπεδη µε την επιφάνεια του διαδρόµου φοράς, στερέωση µε δύο ζευγάρια τζινέτια και 
πάκτωση σε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
3. Τοποθέτηση της κινητής σανίδας υποδοχής του υλικού ελέγχου εγκυρότητας των αλµά-
των από ξυλεία δρυός ή οξυάς άριστης ποιότητας, διατοµής όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
4. Εµποτισµός όλων των µη χρωµατιζόµενων ξύλινων επιφανειών του  βατήρα και της κινη-
τής σανίδας µε κρεόζωτο ή άλλο ανάλογο υλικό της έγκρισης της επίβλεψης πριν από την 
τοποθέτηση του σιδερένιου γωνιακού υποδοχής της κινητής σανίδας και χρωµατισµός του 
γωνιακού µε δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώµατος και της ορατής επιφάνειας του βατήρα 
µε λευκό πλαστικό χρώµα. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το α-
ντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης. 
Στην περίπτωση κατά την οποία διατίθενται στο εµπόριο πλήρεις και ολοκληρωµένες κατα-
σκευές βατήρων, είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τα παραπάνω πλην της βάσης πάκτω-
σης από σκυρόδεµα του βατήρα, µε την προϋπόθεση ότι οι έτοιµες αυτές κατασκευές πλη-
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ρούν τις προδιαγραφές της IAAF. Η αντικατάσταση είναι δυνατή µετά από απαίτηση της δι-
ευθύνουσας υπηρεσίας ή µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση της διευθύνουσας υ-
πηρεσίας. Για την αντικατάσταση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει επί πλέον οικο-
νοµικές αξιώσεις.   
δ) Πλήρης κατασκευή λίµνης υγρού στίβου. 
Η εργασία περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) της λίµνης δρόµου 3000 
µ. µε φυσικά εµπόδια, σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρό-
τυπο σχέδιο της µελέτης διαστάσεων και µορφής όπως ορίζονται στα σχέδια και τους διε-
θνείς κανονισµούς. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται µαζί µε την αξία όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋ-
λικών επί τόπου, οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης, βάθους και διαστάσεων όπως φαίνο-
νται στο σχέδιο και αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Στρώση θραυστού υλικού της Π.Τ.Π. 0180 τελικού πάχους όπως σηµειώνεται στο σχέδιο. 
3. ∆ιάστρωση οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 στη σκάφη. 
4. Επένδυση του δαπέδου µε τα προβλεπόµενα στα σχέδια υλικά. 
5. Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση του ξύλινου εµποδίου. 
6. Κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης υδάτων. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το α-
ντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης 
ε) Πλήρης κατασκευή δύο (2) βαλβίδων άλµατος επί κοντώ. 
Η εργασία περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) του βατήρα άλµατος επί 
κοντώ διαστάσεων και µορφής σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και 
το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται µαζί µε την αξία των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών 
επί τόπου του έργου: 
1. Εργασία εκσκαφής, µόρφωσης της σκάφης και αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Στρώση  σκύρων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 0180, πάχους 10 εκ. 
3. Κατασκευή από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 όπως στα σχέδια της µελέτης µε τον α-
παιτούµενο ξυλότυπο, επεξεργασία της ορατής επιφάνειας του µε επίπαση µε τσιµέντο και 
τριβίδι στην ύφυγρη κατάσταση του και στρογγύλευση των ορατών ακµών του. 
4. Επένδυση του επιπέδου ολίσθησης του κονταριού µε φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας 
ενισχυµένης µε γωνιακά ελάσµατα αγκυρωµένα µε τζινέτια µέσα στο σκυρόδεµα. 
5. Τοποθέτηση δύο (2) σωληνίσκων από µολυβδοσωλήνα 30/36 µε τάπες στο χαµηλότερο 
σηµείο της λαµαρίνας για την απορροή των όµβριων και οριζοντίου συλλεκτήριου σωλήνα 
Φ10 που θα εξέχει εκατέρωθεν του σκυροδέµατος της βάσης κατά 50 εκ., µε τάπες για 
σύνδεση µε το δίκτυο αποστράγγισης ή τα φρεάτια συγκέντρωσης των όµβριων 
6. Εγκατάσταση κινητού καλύµµατος από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ενισχυµένο µε 
γωνιακά ελάσµατα. 
7. Χρωµατισµός όλων των σιδερένιων επιφανειών µε δύο στρώσεις µίνιο και δύο στρώσεις 
ντούκο. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και η εργασία για πλή-
ρη και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το 
αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο. 
στ) Κατασκευή τεσσάρων (4) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφαιροβολίας καθαρής 
εσωτερικής διαµέτρου D=2,135 µ. µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ., σύµφωνα µε την αντί-
στοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο.  
Αναλυτικότερα προβλέπονται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης σε κατάλληλο βάθος και αποµάκρυνση 
των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Στρώση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο155 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 εκ.  
3. Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 πάχους 10 εκ., και περιµετρική κατασκευή 
από σκυρόδεµα όπως περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο. 
4. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2 εκ., σε δύο στρώσεις, η µία των 450 χγρ. τσιµέντου 
και η άλλη των 600 χγρ. τσιµέντου πατητή. µε πρόβλεψη οκτώ (8) οπών διαµέτρου 2 εκ. 
για τη στεγανότητα της βαλβίδας. 
5. Επιφανειακή στρώση µε συνθετικό τάπητα (κατά την κρίση της υπηρεσίας). Στην περί-
πτωση αυτή δεν θα κατασκευαστεί η δεύτερη στρώση τσιµεντοκονίας των 600 χγρ. τσιµέ-
ντου. 
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6. Τοποθέτηση σιδερένιας στεφάνης από λάµα 6X7 χιλ. και στερέωση µε έξι (6) τζινέτια 
διατοµής 30/8 ξύλινου αναστολέα (από δρυ ή οξιά) ορθογωνικής διατοµής, πλάτους 112-
116 χιλ., ύψους 98-102 χιλ. και µήκους τόξου 1,22 µ. 
7. Κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης υδάτων. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και στερέωσης (θραυστό υλικό, 
σκυρόδεµα, ξυλότυπος, µεταλλική στεφάνη, ξυλεία οξιάς ή δρυός, τζινέτια, καρφιά κ.λ.π.) 
στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής και στερέωσης σύµφωνα µε την α-
ντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης. 
ζ) Κατασκευή δύο (2) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της δισκοβολίας  καθαρής εσωτερι-
κής  διαµέτρου D=2.50 µ. µε  επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ., σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης σε κατάλληλο βάθος και αποµάκρυνση 
των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Στρώση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο155 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 εκ. 
3. Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 πάχους 10 εκ., και περιµετρική κατασκευή 
από σκυρόδεµα όπως περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο. 
4. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2 εκ., σε δύο στρώσεις, η µία των 450 χγρ. τσιµέ-
ντουκαι η άλλη των 600 χγρ.  τσιµέντου πατητή. 
5. Επιφανειακή στρώση µε συνθετικό τάπητα (κατά την κρίση της υπηρεσίας). Στην περί-
πτωση αυτή δεν θα κατασκευαστεί η δεύτερη στρώση τσιµεντοκονίας των 600 χγρ. τσιµέ-
ντου. 
6. Τοποθέτηση σιδερένιας ή χαλύβδινης κυκλικής στεφάνης από λάµα 6X76 χιλ. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά, και µικροϋλικά κατασκευής και στερέωσης όπως θραυστό 
υλικό, σκυρόδεµα, ξυλότυπος µεταλλική στεφάνη κ.λ.π. στον τόπο του έργου και εργασία 
πλήρους κατασκευής και στερέωσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγρα-
φή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης. 
7. Κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης υδάτων. 
η) Κατασκευή δύο (2) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφυροβολίας καθαρής εσωτε-
ρικής διαµέτρου D=2,135 µ. µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ., σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο.  
Αναλυτικότερα προβλέπονται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης σε κατάλληλο βάθος και αποµάκρυνση 
των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Στρώση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο155 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 εκ. 
3. Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 πάχους 10 εκ., και περιµετρική κατασκευή 
από σκυρόδεµα όπως περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο. 
4. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2 εκ., σε δύο στρώσεις, η µία των 450 χγρ. τσιµέ-
ντουκαι η άλλη των 600 χγρ.  τσιµέντου πατητή. 
5. Επιφανειακή στρώση µε συνθετικό τάπητα (κατά την κρίση της υπηρεσίας). Στην περί-
πτωση αυτή δεν θα κατασκευαστεί η δεύτερη στρώση τσιµεντοκονίας των 600 χγρ. τσιµέ-
ντου. 
6. Τοποθέτηση σιδερένιας ή χαλύβδινης κυκλικής στεφάνης από λάµα 6X76 χιλ. και στερέ-
ωση µε έξι (6) τζινέτια διατοµής 30/5 και µήκους 20 εκ. 
∆ηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και στερέωσης (θραυστό υλικό, 
σκυρόδεµα, ξυλότυπος, µεταλλική στεφάνη, τζινέτια. κ.λ.π.) στον τόπο του έργου και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής και στερέωσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική 
περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της µελέτης. 
7. Κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης υδάτων. 
θ) Κλωβών προστασίας δισκοβολίας 
Α. Κατασκευή των απαιτουµένων (20) βάσεων στηρίξεως των ορθοστατών και για 

τις δύο (2) προβλεπόµενες θέσεις διεξαγωγής του αγωνίσµατος, περιµετρικά των βαλ-
βίδων ρίψεως του αθλήµατος της δισκοβολίας όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό σχέ-
διο της µελέτης. 
Β. Κατασκευή και τοποθέτηση: ενός (1) κλωβού (φορητού) προστασίας για τις βαλβίδες 
δισκοβολίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες πρότυπες τεχνικές περιγραφές και τα αντίστοιχα 
πρότυπα αποτελούµενο από: 
1. ∆έκα (10) ορθοστάτες κινητούς από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέ-
τρου Φ 2 1/2" ύψους καθοριζόµενου από τις προδιαγραφές της ΙΑAF, που στερεώνονται σε 
βάθος 70 εκ. µέσα σε µόνιµες υποδοχές από σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 3", 
πακτωµένους σε κυλινδρικό στερεό εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα των 350 χγρ. τσιµέντου 
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διατοµής D=35 εκ. και ύψους min 50 εκ., µε περίβληµα τσιµεντοσωλήνα Φ40 όπως φαίνε-
ται στο σχετικό σχέδιο της µελέτης. 
2. Συρµατόσχοινα διαµέτρου 5 χιλ. που στερεώνονται µόνιµα στο έδαφος σε πασσάλους για 
την ακαµψία των ιστών.  
3. Προστατευτικό δίχτυ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της IAAF και Γ.Γ.Α. (µέγεθος και 
σχήµα βρογχίδας, υλικό, αντοχές κλπ). 
∆ηλαδή όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (σιδεροσωλήνες Φ 2 1/2", Φ3", σκυρόδε-
µα, συρµατόσχοινα, προστατευτικό δίχτυ κ.λ.π.) στον τόπο του έργου και η εργασία πλή-
ρους κατασκευής. 
Στην περίπτωση κατά την οποία διατίθενται στο εµπόριο πλήρεις και ολοκληρωµένες κατα-
σκευές κλωβών προστασίας για το άθληµα της δισκοβολίας, είναι δυνατόν να αντικαταστή-
σουν τα παραπάνω µε την αντίστοιχη κατάλληλη προσαρµογή των βάσεων στηρίξεως από 
σκυρόδεµα, µε την προϋπόθεση ότι οι έτοιµες αυτές κατασκευές πληρούν τις προδιαγραφές 
της IAAF. Η αντικατάσταση είναι δυνατή µετά από απαίτηση της διευθύνουσας υπηρεσίας ή 
µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την αντικατά-
σταση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει επί πλέον οικονοµικές αξιώσεις. 
ι) Κλωβών προστασίας σφυροβολίας 
Α. Κατασκευή των απαιτουµένων βάσεων στηρίξεως των ορθοστατών και για τις 

δύο (2) προβλεπόµενες θέσεις διεξαγωγής του αγωνίσµατος, περιµετρικά των βαλβίδων 
ρίψεως του αθλήµατος της σφυροβολίας 
Β. Κατασκευή και τοποθέτηση: ενός (1) κλωβού (φορητού) προστασίας για τις βαλβίδες 
σφυροβολίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες πρότυπες τεχνικές περιγραφές και τα αντίστοιχα 
πρότυπα αποτελούµενο από: 
1. ∆έκα (10) ορθοστάτες κινητούς από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέ-
τρου Φ 2 1/2" ύψους καθοριζόµενου από τις προδιαγραφές της ΙΑAF, που στερεώνονται σε 
βάθος 70 εκ. µέσα σε µόνιµες υποδοχές από σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 3", 
πακτωµένους σε κυλινδρικό στερεό εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα των 350 χγρ. τσιµέντου 
διατοµής D=35 εκ. και ύψους min 50 εκ., µε περίβληµα τσιµεντοσωλήνα Φ40 όπως φαίνε-
ται στο σχετικό σχέδιο της µελέτης. 
2. Συρµατόσχοινα διαµέτρου 5 χιλ. που στερεώνονται µόνιµα στο έδαφος σε πασσάλους για 
την ακαµψία των ιστών.  
3. Προστατευτικό δίχτυ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της IAAF και ΓΓΑ (µέγεθος και σχή-
µα βρογχίδας, υλικό, αντοχές κλπ).  
∆ηλαδή όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (σιδηροσωλήνες Φ 2 1/2", Φ3", σκυρόδε-
µα, συρµατόσχοινα, προστατευτικό δίχτυ κ.λ.π.) στον τόπο του έργου και η εργασία πλή-
ρους κατασκευής. 
Στην περίπτωση κατά την οποία διατίθενται στο εµπόριο πλήρεις και ολοκληρωµένες κατα-
σκευές κλωβών προστασίας για το άθληµα της σφυροβολίας, είναι δυνατόν να αντικατα-
στήσουν τα παραπάνω µε την αντίστοιχη κατάλληλη προσαρµογή των βάσεων στηρίξεως 
από σκυρόδεµα, µε την προϋπόθεση ότι οι έτοιµες αυτές κατασκευές πληρούν τις προδια-
γραφές της IAAF. Η αντικατάσταση είναι δυνατή µετά από απαίτηση της διευθύνουσας υπη-
ρεσίας ή µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την 
αντικατάσταση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει επί πλέον οικονοµικές αξιώσεις. 
 
Προδιαγραφές 
ΙΑAF 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου και ο 
έλεγχος από την επιβλέπουσα υπηρεσία για το έντεχνο και την ακρίβεια τοποθέτησης των 
κατασκευών. 
 
Κατασκευαστική ανοχή 
- 
 
Αναθεωρείται  
ΟΙΚ-6428 
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Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 50.600,00 € 
Ολογράφως:  Πενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 15 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Σύστηµα άρδευσης χλοοτάπητα 
 
Περιγραφή 
Στις τις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και τιµολογούνται όλες οι εργασίες 
για την εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης του γηπέδου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ-
της, τα σχέδια και την µελέτη εφαρµογής για τις εγκαταστάσεις του δικτύου και τους αυτο-
µατισµούς,  που θα εκπονήσει αδαπάνως ο ανάδοχος και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  
Συγκεκριµένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 
1. Αποσύνδεση των υφιστάµενων ηλεκτροβανών, εκτοξευτήρων και πινάκων αυτοµατισµού 
µετά προσοχής και φύλαξής τους µε φροντίδα κι ευθύνη του αναδόχου για πιθανή επανα-
χρησιµοποίησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα παραδοθούν κατά τα προβλεπόµενα στο 
Φορέα του έργου.  
2. Αποξήλωση του υφιστάµενου δικτύου άρδευσης και αποκοµιδή του σε θέσεις που θα κα-
θοριστούν από το Φορέα?. 
3. Προµήθεια συµπεριλαµβανοµένης της οποιασδήποτε µεταφοράς και τοποθέτηση συµπε-
ριλαµβανοµένης κάθε απαραίτητης εργασίας (εκσκαφή, στρώση άµµου, επανεπίχωση κλπ) 
νέων σωληνώσεων για την άρδευση του δικτύου από HDPE ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / 
ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm ή άλλης διατοµής κατά την κρίση της υπηρεσίας µετά από πρόταση 
του αναδόχου. 
4. Οι απαιτούµενες καλωδιώσεις και εγκατάστασή τους. 
5. Προµήθεια, σύνδεση και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών µικροϋλικών και 
εξαρτηµάτων  (υδροληψιών, ηλεκτροβανών εκτοξευτήρων, επαγγελαµατικών προγραµµα-
τιστών άρδευσης ρεύµατος, κρουνών, βαλβίδων, φλαντζών, ρακόρ, αισθητήρων, καλωδιώ-
σεων, φρεατίων κλπ ), που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 
6. Προµήθεια και εγκατάσταση κρουνών, βανών και ακροφυσίων σωλήνων για µη αυτόµατη 
άρδευση. 
7. Σύνδεση του δικτύου µε την υφιστάµενη παροχή νερού σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. 
Στη τιµή του άρθρου ακόµη περιλαµβάνεται και η σύνταξη της µελέτης εφαρµογής του δι-
κτύου και του συνόλου των εγκαταστάσεων που απαιτούνται, τα λεπτοµερή κατασκευαστι-
κά σχέδια και περιγραφή του δικτύου που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο προς έγκριση 
στην υπηρεσία 
 
Προδιαγραφές 
Θα τεθούν από την υπηρεσία µε την έγκριση της µελέτης εφαρµογής του δικτύου ανάλογα 
µε την προτεινόµενη λύση από τον ανάδοχο. 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου και η 
θέση σε λειτουργία του συστήµατος άρδευσης 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
 
Αναθεωρείται  
Υ∆Ρ- 6622.1 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:  
Αριθµητικώς: 26.000 € 
Ολογράφως:  Είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά 
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Άρθρο 16 
 
Σύντοµη περιγραφή  
∆ιαγράµµιση γηπέδου ποδοσφαίρου 
 
Περιγραφή 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα υλικά για την πλήρη γραµµο-
γράφηση του γηπέδου ποδοσφαίρου µε υδροασβεστόχρωµα αναµεµιγµένο  κατάλληλα, µε 
πλαστικό χρώµα πολυουρεθάνης.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά του στον τόπο του έργου, 
η εργασία χάραξης και η γραµµογράφηση, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγί-
ες της υπηρεσίας. 
 
Προδιαγραφές 
ΙΑAF 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου και ο 
έλεγχος από την επιβλέπουσα υπηρεσία για το έντεχνο και την ακρίβεια της γραµµογράφη-
σης. 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
- 
 
Αναθεωρείται  
ΟΙΚ-7785.2 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 2.400,00 € 
Ολογράφως:  ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
Άρθρο 17 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Συντήρηση χλοοτάπητα 
 
Περιγραφή 
Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα που επιστρώθηκε ή σπάρθηκε για τρεις µήνες από την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
∆ηλαδή αρδεύσεις, λιπάνσεις, κουρέµατα, βοτανίσµατα µε τα χέρια και χρήση ζιζανιοκτό-
νων, συµπληρωµατική επίστρωση ή σπορά αν χρειαστεί, ψεκασµοί προληπτικοί και κατα-
σταλτικοί για ασθένειες και εντοµολογικές προσβολές του χλοοτάπητα και αερισµό χλοοτά-
πητα - εδάφους. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού και µηχανηµάτων, 
οι δαπάνες υλικών (λιπάσµατα, χλοοτάπητας, γεωργικά φάρµακα), καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή συντήρηση του 
έργου, όπως η δαπάνη προµήθειας ύδατος άρδευσης κλπ 
 
Μετά το τέλος της επίστρωσης του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα ή της σποράς επακο-
λουθεί το τελευταίο στάδιο, η παρακολούθηση και συντήρηση του χλοοτάπητα. 
Η διάρκεια συντήρησης λογίζεται τετράµηνη κάνοντας αρχή από την ολοκλήρωση της επί-
στρωσης του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα ή της σποράς.  
Σ' αυτή τη διάρκεια των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει δύο (2) άτοµα µε 
καλή γνώση  του αντικειµένου και µε προσωπική του ευθύνη και δαπάνες να δίνει εντολές 
για την ορθή παρακολούθηση και συντήρηση του χλοοτάπητα. 
Οι σπουδαιότερες εργασίες που περιλαµβάνονται σ' αυτό το στάδιο είναι: 
α1) Άρδευση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα: Μετά την επίστρωση θα γίνονται κανονικές 
αρδεύσεις. Η ποσότητα νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι συνάρτηση των κλιµα-
τολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αρδευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό  
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α2) Άρδευση χλοοτάπητα: Μετά τη σπορά γίνεται κανονική άρδευση µέχρι κορεσµού και 
στη συνέχεια το εδαφικό υπόστρωµα διατηρείται στο "ρώγο" του µε τακτικές αρδεύσεις. Το 
νερό πρέπει να πέφτει σε µικρή ποσότητα, µε µεγάλο διαµελισµό σταγονιδίων, χωρίς να 
λιµνάζει και να κάνει αυλάκια οπότε παρασύρει το σπόρο.  
Μετά το φύτρωµα, η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι συνάρτηση 
των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του ε-
δάφους σε νερό. 
β) Λίπανση: θα γίνουν λιπάνσεις ανάλογα µε την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. Τα είδη και οι 
ποσότητες των λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, θα εγκριθούν από την επίβλεψη. 
γ) Κούρεµα: Το πρώτο κούρεµα θα πραγµατοποιηθεί όταν η χλόη αποκτήσει ύψος πάνω 
από 8 εκ. Το ύψος του κουρέµατος θα είναι 4 εκ. Θα ακολουθήσουν και άλλα κουρέµατα 
ανάλογα µε το βαθµό ανάπτυξης του φυτού. 
Όλα τα κουρέµατα θα πραγµατοποιηθούν µε µηχανοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή, η οποία 
θα κόβει καλά, θα είναι ελαφριά και θα φέρει κάδο συλλογής του κοµµένου χόρτου. Τη 
χλοοκοπτική µηχανή υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος. 
δ) Βοτάνισµα: Αυτά αφορούν την εκρίζωση και αποµάκρυνση ξένων ανεπιθύµητων φυτικών 
οργανισµών (ζιζάνια) µόλις εµφανισθούν, µε τα χέρια ή χρήση ζιζανιοκτόνων ανάλογα µε 
τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
ε1)Συµπληρωµατική επίστρωση: Αµέσως µόλις ριζώσει ο χλοοτάπητας θα γίνει µια καλή 
έρευνα σε όλη την έκταση του γηπέδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σηµεία χωρίς χλο-
οτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως 
επανατοποθέτηση ετοίµου χλοοτάπητα. 
ε2)Συµπληρωµατική σπορά: Αµέσως µόλις φυτρώσει ο σπόρος των φυτών χλοοτάπητα θα 
γίνει µία καλή έρευνα σε όλη την έκταση του γηπέδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ση-
µεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατο-
ποιηθεί αµέσως επανασπορά για να µπορέσουν τα νέα φυτά να παρακολουθήσουν την ανά-
πτυξη των υπόλοιπων πού έχουν φυτρώσει. 
στ)Καταπολέµηση ασθενειών: Κατά την ανάπτυξη των φυτών είναι δυνατόν να έχουµε 
εµφάνιση ασθενειών ή και εντοµολογικών προσβολών. Για την καταπολέµησή τους θα γί-
νουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασµοί αν χρειαστεί µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
φυτοφάρµακα µε ψεκαστικό µηχάνηµα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος.       
Πρόσθετα αναφέρεται ότι, αν χρειασθεί επί πλέον ενέργεια που θα συµβάλλει θετικά στην 
καλή ανάπτυξη των φυτών του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις υ-
ποδείξεις της επίβλεψης. 
 
Προδιαγραφές 
- 
 
Πιστοποίηση 
Από το ηµερολόγιο του έργου και τις επί τόπου επισκέψεις των επιβλεπόντων  
 
Κατασκευαστική ανοχή  
- 
 
Αναθεωρείται  
ΠΡΣ-5580 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 17.000,00 € 
Ολογράφως:  ∆εκαεπτά χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά 
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Άρθρο 18 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Αντικατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 
 
Περιγραφή 

Το άρθρο αφορά την καθαίρεση των παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισµού, την καθαί-
ρεση των βάσεων έδρασής τους, την κατασκευή νέων βάσεων και την εγκατάσταση νέων 
ιστών και συστήµατος ηλεκτροφωτισµού. 

Οι νέοι ιστοί θα είναι σταθεροί βιοµηχανικού τύπου κωνικού σχήµατος µε βάση κυ-
κλική και ύψος 30 µέτρα, ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΜΕΚ 30/12ΣΚ. Ο κάθε ιστός θα έχει θυρίδα 
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ι-
στού.  

Οι ιστοί θα είναι πλήρως γαλβανισµένοι εν θερµώ, κατά ISO 1461. 
Οι ιστοί από ύψος 2,5 µ και πάνω θα φέρουν πλήρως γαλβανισµένη σκάλα ανόδου 

που θα προστατεύεται από οριζόντιες στεφάνες στη δε κορυφή τους θα κατασκευασθεί εξέ-
δρα επίσκεψης των προβολέων. 

Στη βάση του ο κάθε ιστός θα φέρει γαλβανισµένη πλάκα έδρασης,  η οποία θα συ-
γκολληθεί µε τον κορµό του ιστού  και θα πακτωθεί στη βάση έδρασης από σκυρόδεµα. Οι 
διαστάσεις θα είναι αναλόγων του φορτίου του, όπως αναλυτικά αυτό θα υπολογιστεί από 
τους κανονισµούς έργων πολιτικού µηχανικού, και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήµατος ορ-
θογωνίου τριγώνου. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη διέλευση 24 αγκυρίων Μ30Χ1000MM. Τα 
αγκύρια θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν ελικώσεις 
στο πάνω µέρος για τη τοποθέτηση 2 περικοχλίων σύσφιξης της πλάκας έδρασης. 

Ο φωτισµός θα αναφέρεται σε όλη την αγωνιστική επιφάνεια του σταδίου, δηλ. σε 
γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο. Η έντασή του θα κυµαίνεται σε επίπεδα πάνω από 350 LUX 
τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στο στίβο. 

Ο φωτισµός του γηπέδου θα επιτυγχάνεται µε 36 συνολικά προβολείς από χυτο-
πρεσσαριστό κράµα αλουµινίου που θα φέρουν ένα λαµπτήρα αλογονούχων µετάλλων ι-
σχύος 2 KW. Οι προβολείς θα αναρτηθούν ανά 9 σε 4 πλήρους γαλβανισµένους ιστούς ύ-
ψους 30 µέτρων .Η θέση των ιστών ορίζεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς στην περιοχή 
που βρίσκεται πίσω από τα τέρµατα, σε γωνία µεταξύ 10 και 25 µοιρών σε σχέση µε το µέσο 
της ευθείας του ‘άουτ’ που διέρχεται από το τέρµα και σε γωνία µεγαλύτερη από τις 5 µοί-
ρες σε σχέση µε το µέσο της ευθείας του πλάγιου ‘άουτ’. 

Η τροφοδότηση των προβολέων µε ηλεκτρικό ρεύµα θα γίνεται από πίνακες τύπου 
PILLAR που θα περιλαµβάνουν και τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων και θα 
τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. 

Η τροφοδότηση των PILLARS µε ρεύµα θα γίνεται από τον υφιστάµενο Γενικό Πίνα-
κα Φωτισµού και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η 
πλήρης σύνδεση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Οι προβολείς θα είναι κατασκευασµένοι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή 
από συνδυασµό χυτοπρεσσαριστού κράµατος αλουµινίου και φύλλου αλουµινίου, ενδεικτι-
κού τύπου PHILLIPS powervision MVF024. 

Η κύρια ανακλαστική επιφάνεια του προβολέα θα είναι παραβολική ή παραβολοειδής 
εκ περιστροφής από αλουµίνιο µεγάλης καθαρότητας που θα έχει υποστεί ανοδείωση, σκλή-
ρυνση και στίλβωση. Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερµοκρασιακές µεταβο-
λές και θα στεγανοποιείται µε παρέµβυσµα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές θερµοκρασίες. To 
βάρος του καθενός δεν θα ξεπερνά τα 16 kg και οι εξωτερικές τους διαστάσεις θα είναι µέ-
γιστο 720mm X 600mm. Ο προβολέας θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ55. Ο προβολέας θα 
περιλαµβάνει δίχαλο στερέωσης από πλήρως γαλβανισµένο εν θερµώ χαλυβδοέλασµα και 
θα φέρει σύστηµα σκόπευσης µε ακίδα ή υποδοχή για σκόπευση. 

Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες θα είναι ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης µε α-
λογονίδια, ισχύος 2000W/842LAMP, ενδεικτικού τύπου PHILLIPS ΜΗΝ/LA και τάση λειτουρ-
γίας 400V. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης των λαµπτήρων θα είναι R> = 80 η δε θερµο-
κρασία χρώµατος Θ > = 4200 βαθµοί Κέλβιν. 

Για την ηλεκτροδότηση των προβολέων που βρίσκονται στην εξέδρα των ιστών θα 
χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ, ανηγµένα η τιµή τους προβλέπεται στην τιµή της µελέτης, 
ένα για κάθε προβολέα που θα τοποθετηθεί µέσα στους ιστούς και θα στερεώνεται σε αυ-
τούς µε περιλαίµια απόστασης. Από το κουτί διακλάδωσης µέχρι τον προβολέα θα χρησιµο-
ποιηθεί καλώδιο σιλικόνης ώστε να αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε τη στεγανή διανοµή των πινάκων και µε τα τρί-
γωνα γείωσης (των οποίων η τιµή συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή της βάσης του 
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ιστού), που θα κατασκευασθούν πλησίον του γενικού πίνακα φωτισµού όσο και πλησίον των 
πίλλαρ των ιστών. Θα πακτωθούν σιδηροσωλήνες διαµέτρου 2 1/2’’ και µήκους 2,5 µ στο 
έδαφος σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3-4 µ και θα συνδεθούν µεταξύ τους µε 
χάλκινο αγωγό γείωσης διατοµής 50 χ 5 χιλ. 

Το πιο πάνω άκρο κάθε σωλήνα θα βρίσκεται σε βάθος 0,4 µ και θα σκεπάζεται από 
φρεάτιο επίσκεψης 30 χ30 εκ. µε διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα. 

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων έναντι κεραυνού λόγω του µεγάλου ύψους 
των ιστών και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή θα κατασκευασθεί Σύ-
στηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1197 και 1412 
(αναφέρονται στο σχεδιασµό του ΣΑΠ και στην εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας). Το 
ΣΑΠ περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη: Α) Ακίδα FRANKLIN,  Β) Αγωγό Καθόδου,  Γ) Σύστη-
µα γείωσης. 

Στο ψηλότερο σηµείο κάθε ιστού πάνω σε ειδική βάση θα τοποθετηθεί µεταλλική α-
κίδα (Ακίδα FRANKLIN) Φ 30Χ1000χλ. ορειχάλκινη επινικελωµένη ενδεικτικού τύπου Ε-
ΛΕΜΚΟ 64 21 100.  

Η κάθε ακίδα µέσω ενός συλλεκτηρίου αγωγού καθόδου για την απαγωγή του ρεύ-
µατος του κεραυνού που θα αποτελείται από κράµα αλουµινίου AlMgSi Φ 9χλ. ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 40 009 θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης του ιστού. 

Ανά 20µ. περίπου ευθείας του συλλεκτηρίου αγωγού θα τοποθετηθούν συστολοδια-
στολικά ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 02 300. 

Η στήριξη των συλλεκτηρίων αγωγών θα γίνει ανά 1 µ. περίπου και οπωσδήποτε σε 
κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα µετά, µε κατάλληλα 
στηρίγµατα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Υπάρχουν για κάθε επιφάνεια 
κατάλληλα στηρίγµατα. 

Η ακίδα θα συνδεθεί µε τον αγωγό µε σφιγκτήρες ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 
200. 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα συνδεθούν µε ειδικούς συνδέσµους και ακροδέκτες µε το 
σύστηµα γείωσης που θα κατασκευασθεί στη βάση κάθε ιστού και σε απόσταση 6 ως 8 µέ-
τρα από αυτόν. 

Το σύστηµα γείωσης θα αποτελείται από δύο οµόκεντρους κλειστούς δακτυλίους 
από ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη διαστάσεων 30Χ3,5χλ ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 64 ΟΙ 130 σε διαφορετικό βάθος ο ένας από τον άλλον . 

Η εσωτερική ταινία θα τοποθετηθεί 50εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, 
ενώ η εξωτερική 80εκ από την επιφάνεια του εδάφους. Η µεταξύ των δύο ταινιών απόσταση 
θα είναι 40εκ. Οι δακτύλιοι θα στηρίζονται ανά 2µ. περίπου µε ειδικούς ορθοστάτες. 

Η σύνδεση των άκρων κάθε ταινίας θα πραγµατοποιείται µε τον σφικτήρα διασταύ-
ρωσης. Με τον ίδιο σφικτήρα θα γεφυρώνονται και µεταξύ τους οι ταινίες. 

Η τιµή της αντίστασης γείωσης µειώνεται όσο µεγαλώνει το µήκος της ταινίας που 
βρίσκεται στο έδαφος. Η απαίτηση της αντίστασης γείωσης του συστήµατος είναι κάτω από 
10Ω µετρούµενη µε ειδικό όργανο µέτρησης (γειώµετρο) που πληροί τις διεθνείς προδια-
γραφές. 

Λόγω του µεγάλου ύψους των ιστών για τη σήµανση τους θα τοποθετηθούν στη 
κορυφή κάθε ιστού δίδυµοι φανοί χαµηλής έντασης εµποδίων που θα φέρουν 2 φωτιστικά 
σώµατα ερυθρού χρώµατος µε λαµπτήρα 100W/220V. Για την αυτόµατη αφή και σβέση των 
φανών θα χρησιµοποιηθεί φωτοηλεκτρικό κύτταρο οδικού ηλεκτροφωτισµού µε ρελέ αυτο-
µατισµού. Οι φανοί θα τροφοδοτούνται µε ρεύµα από το πίνακα φωτισµού, ώστε να µην 
βρίσκονται τα πίλλαρ υπό συνεχή τάση, µε ξεχωριστά καλώδια ΝΥΜ 3Χ1.5 

Στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνεται, εκτός από την αποξήλωση του παλιού 
δικτύου ηλ/µού και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (και η θαλάσσια), µε ευθύνη και δα-
πάνη του αναδόχου, των υφιστάµενων ιστών φωτισµού (πλην των προβολέων φωτισµού, οι 
οποίοι θα παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιοίκησης του Σταδίου), σε κατάλληλα εργοστάσια 
επεξεργασίας – ανακύκλωσης µετάλλων (scrap).  

Στην τιµή του άρθρου επίσης συµπεριλαµβάνεται η σύνταξη και υποβολή στην διευ-
θύνουσα υπηρεσία πλήρους Στατικής µελέτης του ιστού (κορµoύ, δικτύωµα κορυφής κλπ) 
και της βάσης έδρασης και αγκύρωσης, που θα κατασκευάσει σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς (ΚΩΣ, ΝΕΑΚ κλπ), για τέτοιου είδους ιστούς. καθώς επίσης και η σύνταξη  φω-
τοτεχνικής µελέτης του έργου, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των απαιτούµε-
νων προδιαγραφών, για τέτοιου είδους αθλητικές εγκαταστάσεις. Στόχος της φωτοτεχνικής 
µελέτης, είναι η επαλήθευση των φωτοτεχνικών στοιχείων των ανωτέρω αναφεροµένων. 
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Προδιαγραφές 
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της περιγραφής του άρθρου και του τεύχους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
 
Πιστοποίηση 
Για την πιστοποίηση της εργασίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών και έλεγχος από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία για το έντεχνο της κατασκευής 
 
Κατασκευαστική ανοχή  
- 
 
Αναθεωρείται  
OIK-3216  25% 
ΗΛΜ-101   75% 
 
Τιµή άρθρου  
Για την περιγραφόµενη στο άρθρο πλήρη έντεχνη και ολοκληρωµένη εργασία κατ’ αποκοπή 
τίµηµα:   
Αριθµητικώς: 172.000,00 € 
Ολογράφως:  Εκατόν εβδοµήντα δυο  χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ο Μελετητής 
 
   

 
Γεώργιος Ξυδόπουλος 

Τοπογράφος Μηχανικός 
 

 


