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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το 
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς 
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων 
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών 
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες 
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων 
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
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όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα 
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι 
την οριστική παραλαβή τους. 
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών 
τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, 
ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών 
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται 
στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, 
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, 
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
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ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή 
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε 
μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο 
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και 
των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει 
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω 
με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, 
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οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, 
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με 
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή 
πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η 
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε 
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να 
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά 
ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα 
σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, 
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή 
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών 
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες 
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή 
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και 
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
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χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται 
σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν 
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση 
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των 
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

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

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
7. Προπετάσματα σιδηρά :

   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                       
8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 
σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
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1     Πεντέλης Λευκό
2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό 
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 
61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες 
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΑΡΘΡΑ
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A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%

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

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

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

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

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

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 1,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με 
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα 
αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 
εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών 
του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην 
θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα 
του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
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μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές 
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη 
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 4,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,95

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α 100%

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 
τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, 
προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 
νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 8,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,65

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%

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

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

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 12,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,45

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΟΙΚ Ν3841.1 Επεξεργασία επιφανειών υπαρχόντων σκυροδεμάτων (διεπιφάνεια) για την συγκόλληση 
παλαιού και νέου σκυροδέματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Επεξεργασία επιφανειών υπαρχόντων σκυροδεμάτων (διεπιφάνεια) για την συγκόλληση 

παλαιού και νέου σκυροδέματος. Η εργασία περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειών του 
υπάρχοντος σκυροδέματος, την αφαίρεση όλων των πρόσθετων υλικών, την δημιουργία μικροοπών με 
χρήση καλεμιού (άδρεμα) και τέλος το πλήσιμο των επιφανειών με χρήση υδροβολής την απομάκρυνση 
όλων των υπολειμάτων και της σκόνης. Μετά το στέγνωμα των επιφανειών και πριν την έγχυση του 
νέου σκυροδέματος, εφαρμόζεται συγκολλητική εποξειδική ρητίνη τύπου Syntecno της Sinmast, σε 
αναλογία και με τρόπο που ορίζουν οι προδιαγραφές του υλικού. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκυροδέματος (διεπιφάνεια).
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Ευρώ:Δέκα τρία και Είκοσι λεπτά

Τιμή εφαρμογής /m2:

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,20

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

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

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

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

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

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

 Δομικά πλέγματα B500C.                                                         

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό
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A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α19 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου 
ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 
(διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού,

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

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων

Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος 
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ : 8,20 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95
Συνολικό κόστος άρθρου 9,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,15

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 100%

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

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

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

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

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

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

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.                
 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.        
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.95 Κατασκευή χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης  160 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
160 cm, το οποίο θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε καλά συμπιεσμένη στρώση 3Α, πάχους 10-15 εκ. 
ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια.
Το δάπεδο θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους, ως πρώτη στρώση 
και από πάνω μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους, ως δεύτερη στρώση. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί θα προσκομιστούν δείγματα στην Υπηρεσία. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί 
το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης σύμφωνα με τα EN1176 & EN1177. 
Το δάπεδο  οφείλει να είναι αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής 
ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας 
από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού 
υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι 
εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αστάρι 
πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του 
συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με 
κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με αστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο και 
επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 
πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση 
υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 1-3mm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια 
του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση της τελικής στρώσης. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί 
να συμπληρώνεται από διάφορα σχήματα είτε επίπεδα, είτε 3D  τα οποία θα έρχονται έτοιμα 
παρασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού και θα τοποθετούνται στο έργο επί τόπου 
από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την τοποθέτηση δαπέδων. Τα σχήματα, οι 
απεικονίσεις, τα χρώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη και η τιμή 
τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δαπέδου. 
Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές 
αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177. Πριν την έναρξη 
των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
για ύψος πτώσης 160 cm και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.Η εταιρεία εφαρμογής του 
χυτού δαπέδου ασφαλείας πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 με πεδίο εφαρμογής 
την εγκατάσταση δαπέδων. 
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 
και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έκθεση δοκιμών για την οδηγία 
REACH 1907/2006 όσον αφορά τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAH) με την οποία να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές τόσο για το EPDM όσο και 
για το SBR. 
Η πολυουρεθάνη θα πρέπει να φέρει δοκιμές για χρωστικές ουσίες και οργανικά προϊόντα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 102,00

(Ολογράφως) : εκατόν δύο

A.T. : 13

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.57.1 Κατασκευή χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης  180 cm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
180 cm, το οποίο θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε καλά συμπιεσμένη στρώση 3Α, πάχους 10-15 εκ. 
ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια.
Το δάπεδο θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους, ως πρώτη στρώση 
και από πάνω μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους, ως δεύτερη στρώση. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί θα προσκομιστούν δείγματα στην Υπηρεσία. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί 
το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης σύμφωνα με τα EN1176 & EN1177. 
Το δάπεδο  οφείλει να είναι αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής 
ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας 
από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού 
υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι 
εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αστάρι 
πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του 
συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με 
κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με αστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο και 
επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 
πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση 
υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 1-3mm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια 
του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση της τελικής στρώσης. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί 
να συμπληρώνεται από διάφορα σχήματα είτε επίπεδα, είτε 3D  τα οποία θα έρχονται έτοιμα 
παρασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού και θα τοποθετούνται στο έργο επί τόπου 
από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την τοποθέτηση δαπέδων. Τα σχήματα, οι 
απεικονίσεις, τα χρώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη και η τιμή 
τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δαπέδου. 
Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές 
αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177. Πριν την έναρξη 
των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
για ύψος πτώσης 180 cm και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.Η εταιρεία εφαρμογής του 
χυτού δαπέδου ασφαλείας πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 με πεδίο εφαρμογής 
την εγκατάσταση δαπέδων. 
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 
και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έκθεση δοκιμών για την οδηγία 
REACH 1907/2006 όσον αφορά τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAH) με την οποία να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές τόσο για το EPDM όσο και 
για το SBR. 
Η πολυουρεθάνη θα πρέπει να φέρει δοκιμές για χρωστικές ουσίες και οργανικά προϊόντα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 14

Άρθρο : ΟΙΚ 1360Α Επιστρώσεις με κυβόλιθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 78.96 100%

Επιστρώσεις με κυβόλιθους, διαφόρων τύπων και μεγεθών πάχους 6 cm με μέγιστο αρμό 5 mm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
της μελέτης, επί υποστρώματος δονημένης άμμου έως 4 cm ή επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg 
τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής 
επιφάνειας με κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ ή με κονίαμα των 
450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με τη μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε
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A.T. : 15

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.53 Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενους κυβόλιθους, με προσθήκη νέων σε ποσοστό 50%.

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενους κυβόλιθους, με προσθήκη νέων σε ποσοστό 50%. Οι 
επαναχρησιμοποιούμενοι κυβόλιθοι θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές των αρχικών ως προς τη 
διάσταση, το χρώμα και την αντοχή. Επιπλέον θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους 
ρωγμή ή σπάσιμο ή απομείωση του αρχικού τους πάχους, που δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 6 
εκ. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο κυβόλιθος χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλος και 
αντικαθίσταται με νέο, ομοίων προδιαγραφών. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται επί υποστρώματος 
δονημένης άμμου έως 4 cm ή επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, 
σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας με κατάλληλο δονητή και 
την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Οι εργασίες 
τοποθέτησης και οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 
(Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών).
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με τη μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 16

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.36 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 8 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος:1100 mm
Μήκος:Τρέχοντα μέτρα 
Πλάτος:100mm

Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους απαρτίζουν την 
περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 95x45mm, δύο τραβέρσες διατομής 
55x45mm και τις κάθετες δοκίδες διατομής 95x18mm.
Οι ορθοστάτες της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» ανοίγματος 45x55mm 
και βάθους 15mm στις οποίες και προσαρμόζονται οι τραβέρσες. Στo κάτω μέρος εδράζεται σε 
μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης 
στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς 
αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος. Επάνω στις τραβέρσες και 
κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και σε διαστήματα 80mm 
μεταξύ τους. Τα ξύλα συγκρατούνται «καρφωτά» με τους ορθοστάτες.
Η βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm συγκολλημένα σε μορφή 
«Η». Το άνω μέρος του «Η» φωλιάζει σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των ορθοστατών των τελάρων. 
Οι βάσεις γαλβανίζονται «εν θερμό».
Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.
Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm 
περίπου.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-
18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

10.Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
11.Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 
0,0015Εφαπτομενικά0,003Κατά μήκος0,00007
12.Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.
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2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%). 

Οδοντωτή σφήνωση. 
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά 
μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 
την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4 

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT '91 > 7 N/mm2 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492
Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITH E3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% 
βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία 
ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.
Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε 
κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, 
πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη 
καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο 
απο μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά 
τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει 
συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.
H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την προστασία της ξυλείας από βιολογικές 
προσβολές.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής του οργάνου και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης του οργάνου με βάση τα σχέδια της μελέτης.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65,00)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 17

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.37 Ξύλινη πόρτα περίφραξης , δίφυλλη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 1100mm
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Μήκος: 2000mm
Πλάτος: 100mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από δύο ίδια τεμάχια, μήκους 1000mm, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει: 
δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς 
αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα 
σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διατομή 55 x 45mm. 
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 
x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. 
Το καθένα από τα δύο πλαίσια της πόρτας στερεώνεται στα υποστυλώματα της περίφραξης με δύο 
μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της, ενώ στο κέντρο φέρουν σύστημα ασφάλισης για 
να σταθεροποιούνται σε κλειστή θέση.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-
18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

13.Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
14.Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 
0,0015Εφαπτομενικά0,003Κατά μήκος0,00007
15.Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%). 

Οδοντωτή σφήνωση. 
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά 
μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 
την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4 

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT '91 > 7 N/mm2 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492
Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITH E3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% 
βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία 
ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.
Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε 
κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, 
πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη 
καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο 
απο μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά 
τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει 
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συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.
H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την προστασία της ξυλείας από βιολογικές 
προσβολές.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής του οργάνου και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης του οργάνου με βάση τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 18

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.58 Σύνθετο δραστηριοτήτων με έναν πύργο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος 410  cm
Μήκος 527 cm
Πλάτος 392cm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 2-3 παιδιά
Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα 5-11
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 180  cm
Μήκος         876  cm
Πλάτος         691  cm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το όργανο θα κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και PEFC. Η ξυλεία 
που χρησιμοποιείται προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή 
λέβητα βρασμού. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη), σύμφωνα με τον κανόνα DIN 
68800-3, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με 
το έδαφος και το νερό.
Ο περαιτέρω εμποτισμός πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο θα έχει ακρυλική/αλκύδια βάση, 
χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV και χρήση 
προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον..
Ο κορμός του οργάνου αποτελείται από 6 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλλητης Σουηδικής ξυλείας 
πεύκου διατομής 95x95mm. Τα δοκάρια τοποθετούνται σε βάσεις κατασκευασμένες από γαλβανισμένο 
χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 σπειροειδείς βίδες διαμέτρου περίπου Ø 10 mm και 
κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις να είναι γαλβανισμένες 
εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 1461 και να έχουν διάμετρο 90mm και πάχος 3mm.
Ειδικότερα το σύνθετο όργανο φέρει : 
•Διπλή πλατφόρμα διαστάσεων 224x117cm, κατασκευασμένη από σανίδες διαστάσεων 95x35mm. Θα 
υποστηρίζονται από ένα κεντρικό τετράγωνο πλαίσιο, κατασκευασμένο από στοιχεία διαστάσεων 
115x45mm.
•Πλευρικά προστατευτικά πάνελ, κατασκευασμένα από ανάγλυφη ξυλεία 145x20mm κόκκινου χρώματος 
(με αρσενικό θηλυκό σύνδεσμο), τοποθετημένα διαγώνια σε γωνία 45 μοιρών.
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•2-ριχτη σκεπή τριγωνικής μορφής, κατασκευασμένη από σανίδες τμημάτων των 145x20mm, τα οποία θα 
τοποθετούνται σ’ ένα πλαίσιο υποστήριξης που αποτελείται από 6 τμήματα  70x35mm, που 
τοποθετείται στην άκρη της δομής και με συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα.
•Ράμπα καμπύλης αναρρίχησης κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου διαστάσεων 95x35mm, η οποία 
τοποθετείται στον πύργο και είναι εξοπλισμένη με τις τρύπες για τη λαβή. Η ράμπα είναι σταθερή 
με δύο πλευρικά προφίλ στήριξης στο καμπύλο σύνθετο ξύλο διαστάσεων 42x95mm με ειδικές 
αρθρώσεις. Η συνολική κατασκευή θα στερεώνεται στο έδαφος με δύο βάσεις από γαλβανισμένο 
χάλυβα.
•Η τσουλήθρα θα αποτελείται από δύο πλευρικά προστατευτικά από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία 
πεύκου πάχους 40mm. Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη  από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,50 mm 
ενσωματωμένη στις πλαϊνές πλευρές. Το τελείωμα της τσουλήθρας θα είναι στρόγγυλο και έχει το 
κατάλληλο μήκος, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά την πρόσκρουση με το 
έδαφος. Το σύνολό της θα στερεώνεται στο έδαφος με 2 βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα.
•Δίχτυ αναρρίχησης, για ανάβαση στον πύργο, το οποίο έχει πάχος 16mm και αποτελείται από 6 
μεταλλικούς κλώνους που καλύπτονται από κίτρινο πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις καιρικές 
συνθήκες και στους βανδαλισμούς, στερεωμένο σε μία  σωληνοειδή δοκό από ανοξείδωτο χάλυβα, με 
διάμετρο 38mm και πάχος 2mm.
•Πυροσβεστικός σωλήνας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με φινίρισμα επιφάνειας, 
με διατομή Ø 38x2mm και τοποθετημένο  στο έδαφος με τη βοήθεια ατσάλινης βάσης. Στον πύργο 
στερεώνεται  ένας δεύτερος σωλήνας των ίδιων χαρακτηριστικών σε ημικυκλική μορφή, στην στέψη 
του πρώτου.
•Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Θα πρέπει να υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στο οποίο θα επαληθεύονται οι 
διαστάσεις κατασκευής, ο χώρος ασφαλείας του οργάνου και το ύψος πτώσης του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 όπως 
ισχύει και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή 
ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον 
αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης).  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12.000,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες

A.T. : 19

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.48.1 Σύνθετο δραστηριοτήτων με δύο πύργους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος 410  cm
Μήκος 700  cm
Πλάτος 252  cm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα 3-9
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 150  cm
Μήκος         1040 cm
Πλάτος         543  cm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Το σύνθετο θα αποτελείται: 
• 2 πύργους με 2-ριχτη σκεπή, 
• 1 ράμπα σύνδεσης των 2 πύργων
• 1 σκάλα 
• 1 καμπύλη ράμπα
• 1 πλατφόρμα ανάβασης
• 1 πυροσβεστικό πόλο  
• 1 τσουλήθρα
• 1 δίχτυ αιώρα

Το όργανο θα κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και PEFC. Η ξυλεία 
που χρησιμοποιείται προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή 
λέβητα βρασμού. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη), σύμφωνα με τον κανόνα DIN 
68800-3, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με 
το έδαφος και το νερό.
Ο περαιτέρω εμποτισμός πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο θα έχει ακρυλική/αλκύδια βάση, 
χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV και χρήση 
προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον.

Ο κορμός του οργάνου θα αποτελείται από 13 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλλητης Σουηδικής 
ξυλείας πεύκου  διατομής 95x95 mm. Τα δοκάρια θα τοποθετούνται με βάσεις κατασκευασμένες από 
γαλβανισμένο χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 σπειροειδείς βίδες διαμέτρου περίπου Ø 
10 mm και κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις θα είναι 
γαλβανισμένες εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 1461 και θα έχουν διάμετρο 90mm και 
πάχος 3mm.
Το όργανο θα τοποθετηθεί στην παιδική χαρά σε σημείο με υψομετρική διαφορά περίπου 50 cm.

Ειδικότερα το σύνθετο όργανο θα φέρει : 
• 2 τετραγωνικές πλατφόρμες διαστάσεων 116x116cm, και 3 τριγωνικές πλατφόρμες κατασκευασμένες 
με σανίδες διαστάσεων 95x35mm (η μία πλευρά), υποστηρίζονται από κεντρικό ενισχυμένο σκελετό 
που αποτελείται από στοιχεία διαστάσεων 115x45mm και χρησιμοποιούνται ως σκαλιά
•1 τριγωνική πλατφόρμα κατασκευασμένη από σανίδες διατομής 95x35mm, υποστηριζόμενες από ένα 
πλαίσιο, κατασκευασμένο από στοιχεία διατομής 115x45mm.
•2 τριγωνικές κεκλιμένες και στεγανοποιημένες οροφές κατασκευασμένες από σανίδες διαστάσεων 
145x20mm, οι οποίες σταθεροποιήθηκαν με πλαίσιο στήριξης αποτελούμενο από 6 συνδεδεμένα 
στοιχεία διαστάσεων 70x35mm, τοποθετημένο με συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα στην άκρη της οροφής. 
• Δίχτυ, το οποίο έχει πάχος 18mm και αποτελείται από 6 μεταλλικούς κλώνους και καλύπτεται ο 
κάθε ένας από κίτρινο πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και στους βανδαλισμούς, 
στερεωμένο στην  βάση του πύργου στις 4 δοκούς σε ύψος 60cm.
• 2 πάνελ κεκλιμένα πλευρικής προστασίας, κατασκευασμένα από σανίδες διαστάσεων 145x20mm.
• Τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1,5 mm και με 2 πλαϊνά προστατευτικά ενσωματωμένα, 
κατασκευασμένα από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία πεύκου πάχους 40mm. Το τελείωμα της τσουλήθρας 
είναι στρογγυλεμένο σε τέτοια ακτίνα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα την στιγμή της 
εξόδου από αυτή. Η τσουλήθρα τοποθετείται στο έδαφος με μία βάση αντιστήριξης  αποτελούμενη από 
2 ατσάλινες βάσεις σύμφωνα με το EN 1461.
• Σταθερή γέφυρα μήκους 230cm. Η επιφάνεια βάδισης είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκης 
διάστασης 95x35mm, η οποία στηρίζεται σε δοκούς διατομής 115x45mm. Δύο πλευρικές προστατευτικές 
μπάρες διατομής 145x20mm, κάθετα τοποθετημένες και εγκατεστημένες στις χειρολαβές στην κορυφή 
και στο πάτο στην τραβέρσα της γέφυρας . 
• Ράμπα καμπύλης αναρρίχησης κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου διάστασης 95x35mm. 
Κατασκευασμένη, έτσι ώστε να τοποθετείται στον πύργο και είναι εξοπλισμένη με τις τρύπες για τη 
λαβή. Είναι σταθερή με δύο πλευρικά προφίλ στήριξης στο καμπύλο σύνθετο ξύλο διάστασης 42x95mm 
με ειδικές αρθρώσεις (έξοχο τεμάχιο ξύλου). Η συνολική κατασκευή στερεώνεται στο έδαφος με δύο 
βάθρα από γαλβανισμένο χάλυβα.
• 1 σκάλα σχοινί κατασκευασμένη από δύο πλευρικούς κλώνους πάχους 16mm και καλύπτεται από 
χρωματισμένο πολυπροπυλένιο  αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και στους βανδαλισμούς. Η 
συνολική κατασκευή στερεώνεται στο έδαφος με δύο βάθρα από γαλβανισμένο χάλυβα.
• «Κυάλια»: Κινούμενο παιχνίδι κατασκευασμένο από 21mm κόντρα πλακάζ θαλάσσης, βαμμένο με μαύρο 
αδιάβροχο χρώμα. Διαθέτει κυλινδρικό στήριγμα για την περιστροφή.
•Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Θα πρέπει να υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στο οποίο θα επαληθεύονται οι 
διαστάσεις κατασκευής, ο χώρος ασφαλείας του οργάνου και το ύψος πτώσης του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 όπως 
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ισχύει και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή 
ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον 
αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης).  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13.500,00

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 20

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.65.1 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (παιδιών - νηπίων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2440mm
Μήκος: 2940mm
Πλάτος: 1580mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 ετών
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:
Μήκος: 3000mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και κάθισμα παιδιών και νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα 
κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 
διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το 
τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και 
βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το 
ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες 
(DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη 
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 
Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και κατασκευάζεται από 
λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να 
είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με 
πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, επί ποινή αποκλεισμού. 

Διευκρίνιση: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
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Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή 
ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον 
αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 21

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.75 Μονάδα κούνιας τριών θέσεων από ξύλο (παίδων - νηπίων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2440mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος: 1580mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 3 παιδιά
Δραστηριότητες:  Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 / 3 ετών
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος:7000mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων 
υπό γωνία και καθίσματα (2) παιδιών και (1) νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα 
κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 
διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το 
τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και 
βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το 
ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες 
(DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη 
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 
λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να 
είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο 
με πολυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, επί ποινή αποκλεισμού. 

Διευκρίνιση: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή 
ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον 
αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης).
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

A.T. : 22

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.52.2 Τραμπάλα δύο θέσεων ξύλινη

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311 100%

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες:2 Παιδιά
Δραστηριότητες:Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα:>ή = 2-12 ετών

Γενικές διαστάσεις
Ύψος:   86  cm
Μήκος:  400 cm
Πλάτος: 61  cm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 94   cm
Μήκος              : 700  cm
Πλάτος             : 356  cm

Γενική τεχνική περιγραφή

To όργανο θα είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και PEFC στο 
όνομα του κατασκευαστή του παιχνιδιού. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται θα προέρχεται από 
επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή λέβητα βρασμού. Η ξυλεία θα είναι 
εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη)  με τον κανόνα DIN 68800-3, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με 
το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  
EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό.
Ο περαιτέρω εμποτισμός θα πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το θανα έχει ακρυλική/αλκύδια βάση 
χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική δράση 
της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση προϊόντων με 
χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ο κορμός του οργάνου θα αποτελείται από 9 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλητης Σουηδικής ξυλείας 
πεύκου  διατομής 95x95mm. Τα δοκάρια θα τοποθετούνται με βάσεις κατασκευασμένες από 
γαλβανισμένο χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 σπειροειδείς βίδες διαμέτρου περίπου Ø 
10 mm και κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις να είναι 
γαλβανισμένες εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 1461 και να έχουν διάμετρο 90mm και 
πάχος 3mm.
Η τραμπάλα 2 θέσεων αποτελείται από:
•Τον σκελετό της τραμπάλας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από σύνθετη τρικόλλητη σουηδική ξυλεία 
πεύκου μήκους 400cm.
•Στις άκρες της δοκού προσαρμόζονται οι χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών, για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους και δίνουν 
την τελική μορφή του. Τα καθίσματα να είναι κατασκευασμένα από πάχος 14mm κόντρα πλακάζ 
θαλάσσης. Τα 2 στηρίγματα ποδιών είναι να κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Οι 4 χειρολαβές να 
είναι διαμέτρου 35mm και στο τελείωμα της να υπάρχουν 8 σφαίρες διαμέτρου 60mm κατασκευασμένες 
από πολυαιθυλενίου για την προστασία των χειρολαβών. Το κάθισμα να είναι συνδεδεμένο με την 
δοκό με βίδες Μ10.
•Η βάση της τραμπάλας αποτελείται από 2 δοκούς διαμέτρου 110mm και σε απόσταση 60cm μεταξύ 
τους. Να είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά και για την προστασία των άνω 
άκρων τοποθετείται ένα καπάκι πολυπροπυλενίου.
•Η ένωση των δοκών είναι κατασκευασμένη από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμό, καλυμμένη με 
πολυπροπυλένιο, για να εγγυηθεί την ολίσθηση και να αποφευχθεί η παγίδευση των δακτύλων.
•Σε κάθε πλευρά και κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά ελαστικά τα οποία 
χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος. Τα ελαστικά εξέχουν από 
το έδαφος κατά 15cm.
•Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
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Θα πρέπει να υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στο οποίο θα επαληθεύονται οι 
διαστάσεις κατασκευής, ο χώρος ασφαλείας του οργάνου και το ύψος πτώσης του.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
1176 όπως ισχύουν και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
Θα πρέπει υποβληθεί Πιστοποιητικό ΕΝ1176 του παιχνιδιού όπου θα  επαληθεύονται, η εμπορική 
ονομασία (κωδικός) του προϊόντος, διαστάσεις του, τα υλικά κατασκευής και η ηλικιακή ομάδα.

Διευκρίνιση: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή 
ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Ωστόσο, σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να 
μην υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 23

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.59.1 Τραμπολίνο επιδαπέδιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Γενικές διαστάσεις
Μήκος :  150cm
Πλάτος: 150 cm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 100cm
Mήκος:                          450cm
Πλάτος:                        450cm

•Γενική τεχνική περιγραφή
Τραμπολίνο  παιδικής χαράς για εγκατάσταση στην επιφάνεια του εδάφους, διαστάσεων 150x150 cm. 
Το τραμπολίνο αποτελείται από το χαλύβδινο πλαίσιο το οποίο τοποθετείται στο έδαφος και την 
επιφάνεια αναπήδησης.

Διαστάσεις / Προφίλ πλαισίου:
Πλαίσιο διαστάσεων 150x150 cm, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα, γαλβανισμένο εν 
θερμώ, πάχους 3mm.

Κάλυψη πλαισίου:
Το πλαίσιο, περιμετρικά της επιφάνειας αναπήδησης, καλύπτεται με δάπεδο ασφαλείας, κατάλληλο 
για ύψος πτώσης 100cm τουλάχιστον, με στρογγυλεμένες εσωτερικές άκρες για την καλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. 

Βάθος τοποθέτησης:
86cm κάτω από την περιοχή άλματος

Επιφάνεια αναπήδησης:
Η επιφάνεια αναπήδησης έχει διαστάσεις 107x107cm και είναι κατασκευασμένη από ιμάντα ενισχυμένο 
με σύρμα, ανθεκτικό στις UV ακτινοβολίες τις καιρικές συνθήκες βάρους 2.77 kg/m2 και μαύρου 
χρώματος.

Θα πρέπει να υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στο οποίο θα επαληθεύονται οι 
διαστάσεις κατασκευής, ο χώρος ασφαλείας του οργάνου και το ύψος πτώσης του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 όπως 
ισχύουν και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να φέρει 
πιστοποίηση του εργοστασίου ISO 9001 & ISO 14001

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3.800,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 24

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.63 Τούνελ από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικού τούνελ από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 304.
Το τούνελ θα είναι κυλινδρικό, με διάμετρο 635mm και θα έχει διαφορετικό μήκος στην πάνω και 
στην κάτω πλευρά του, ήτοι 2000mm  η κάτω πλευρά και 935mm.
Το τουνέλ τοποθετείται στην παιδική χαρά, στην προβλεπόμενη από την μελέτη θέση και 
επικαλύπτεται με χυτό δάπεδο ασφαλείας (η τιμή του οποίου έχει προϋπολογισθεί στα αντίστοιχα 
άρθρα), διαμορφώνοντας έτσι ένα ασφαλές τρισδιαστάτο στοιχείο. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του τούνελ, τα υλικά και τα μικροϋλικά 
που θα απαιτηθούν.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η επικάλυψη του τούνελ με το χυτό ελαστικό δάπεδο, το οποίο 
επιμετράται με τα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής του χυτού ελαστικού δαπέδου.

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.41Ν Παγκάκι παιδικής χαράς απλό, με διπλή πλάτη, ξύλο και μεταλλικό σκελετό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παγκάκι παιδικής χαράς απλό, με διπλή πλάτη και μεταλλικό σκελετό, μήκους 1600mm-1800 mm.
Αποτελείται από 3 ξύλα μήκους 1600mm-1800mm και διατομής 150 x 50 mm που εδράζονται πάνω σε 
μεταλλικό σκελετό, διαμορφώνοντας το κάθισμα και από 2 ξύλα μήκους 1600mm-1800mm και διατομής 
150 x 50 mm, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό, τα οποία διαμορφώνουν την πλάτη.
Ο μεταλλικός σκελετός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα 
του καθίσματος και της πλάτης να είναι ανατομικό
Για την στήριξη των ξυλοτεμαχίων στο σκελετό χρησιμοποιούνται βιδες Μ8x60mm καθώς και παξιμάδια 
ασφαλείας, αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-
18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).

Φυσικές ιδιότητες
Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 
0,0015Εφαπτομενικά0,003Κατά μήκος0,00007
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

Προδιαγραφές παραγωγής των σύνθετων επικολλητων στοιχείων 

Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά 
μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 
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την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4 

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT '91 > 7 N/mm2 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492
Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITH E3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% 
βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία 
ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.
Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε 
κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, 
πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη 
καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο 
από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά 
τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει 
συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.
H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την προστασία της ξυλείας από βιολογικές 
προσβολές.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

3.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βάσεις, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Επιπλέον, για την προστασία κατά της σκουριάς και για 
λόγους αισθητικής, τα μεταλλικά μέρη  βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο 
στρωμάτων. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία 
για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής του οργάνου και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης του οργάνου με βάση τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:

 λ1                                                                                                                                                             

 λ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
$300$
200,00
διακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9ΝΝ Κυλινδρικός μεταλλικός κάδος με ξύλινη επένδυση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάδος απορριμμάτων, στρογγυλός, ύψους 80cm, διαμέτρου 45 cm περίπου και χωρητικότητας 45 lt. Ο 
κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά 
μεταλλικό κάδο.
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένο από δύο μεταλλικές λάμες διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα, 

Σελίδα 28 από 35



Τιμολόγιο μελέτης

διαμέτρου 40 cm περίπου, και τοποθετημένες παράλληλα καθ'ύψος. Οι λάμες αυτές ενώνονται μεταξύ 
τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες με συγκόλληση.
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρογγυλό) διατομής 
70X20 mm και μήκους 520 mm, που θα στερεώνονται με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.
Ο μεταλλικός εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και έχει 
διάμετρο, Φ370mm και ύψος 430mm περίπου.
Ο κάδος στηρίζεται σε μεταλλική βάση κατασκευασμένη από σωλήνα συγκολλημένο με λάμα στρογγυλής 
διατομής, η οποί βιδώνεται στο έδαφος.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-
18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 
0,0015Εφαπτομενικά0,003Κατά μήκος0,00007
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%). 

Οδοντωτή σφήνωση. 
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά 
μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 
την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4 

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT '91 > 7 N/mm2 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492
Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITH E3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% 
βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία 
ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.
Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε 
κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, 
πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη 
καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο 
από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά 
τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει 
συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.
H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την προστασία της ξυλείας από βιολογικές 
προσβολές.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βάσεις, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Επιπλέον, για την προστασία κατά της σκουριάς και για 
λόγους αισθητικής, τα μεταλλικά μέρη  βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο 
στρωμάτων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 27

Άρθρο : ΟΙΚ Ν38.49.2Ν Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 3210 65%

ΟΙΚ 3818 5%

Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγορά της 
προκατασκευασμένης βρύσης σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας με oλα τα απαραίτητα υλικά 
συγκoλησης και τους απαραίτητους αρμούς. Eπίσης περιλαμβάνονται οι συνδέσεις με τα δίκτυα 
ύδρευσης και την αποχέτευσης ( βάνες, σωλήνες, ταυ, βρύση ανάλογη, σιφών, σωλήν αποχέτευσης 
κλπ). Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας με 
oλα τα υλικά επί τoπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τεμάχιο βρύσης (κατ' αποκοπή τίμημα)
ΕΥΡΩ : (Αριθμητικώς) 250,00

Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ) .

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 28

Άρθρο : ΟΙΚ ΑΤ.61.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X60cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας εγχάρακτης από υλικό HPL, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας και με γενικές διαστάσεις
100X60cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται σε ξύλινα υποστυλώματα σε ύψος 95cm περίπου από το 
δάπεδο, με ειδικά μεταλλικά τεμάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος και 
αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώμάτα και την πινακίδα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων τα απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του έργου οι φορτοεκφορτώσεις , ο χαμένος χρόνος και η σταλία, 
η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα καθώς και η 
χάραξη οποιουδήποτε κειμένου ορίσει η υπηρεσία.
Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητε πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, 
ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και τα οριζόμεντα του άρθρου 5, παρ. 3 της υπ΄αριθμ. 
28492/2009 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 27934/2014 
Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2029/Β/2014), όπως ισχύει σήμερα.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πρεσαριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 
0,0015Εφαπτομενικά0,003Κατά μήκος0,00007
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.
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2. HPL (Hign Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό 
φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το 
χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

4. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 
χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό άνω των 
5mm, καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.

5. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα 
polyester, δύο στρωμάτων.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής του οργάνου και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης του οργάνου με βάση τα σχέδια της μελέτης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9328Ν.32 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος φωτιστικού με φωτοβολταϊκό πάνελ που θα περιλαμβάνει:
- Χαλύβδινο Ιστός Οδοφωτισμού ύψους 5,00 m, γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας.
- Προκατασκευασμένη τσιμεντένια βάση με τα αγκύρια αγκύρια του ιστού.
- Η μεταλλική κεκλιμένη βάση επι της κορυφής του ιστού για την τοποθέτηση των φωτολταϊκών 
πάνελ.
- Δύο (2) φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλικού πυριτίου, ισχύος τουλάχιστον 120W έκαστο πλήρως 
τοποθετημένα με πιστοποίηση IEC 61215 ed.2 και κλάση ασφαλείας ΙΙ με τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις απο το φορτιστή μέχρι το φρεάτιο των μπαταριών.
- Δύο (2) μπαταρίες 200AH/12V έκαστη, βαθιάς εκφόρτισης, ειδικά κατασκευασμένες για 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, εντός στεγανού φρεατίου πλήρως τοποθετημένες και συνδεδεμένες με το 
φορτιστή.
- Φρεάτιο στεγανό απο σκυρόδεμα οπλισμένο (υπέργεια τοποθετημένο), έσω καθαρής διατομής 
60x60x50h cm με πυθμένα και τοίχωμα 15cm, καπάκι φρεατίου ασφαλείας και ξύλινο κάλυμμα 
(παγκάκι).
- Ρυθμιστή φόρτισης 20Α με δυνατότητα χειρισμού του φωτοβολταϊκού συστήματος, μαζί με το 
στεγασνό κουτί ΙΡ65 τοποθετημένο κάτω απο τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
- Χάλκινο αγωγός γείωσης 1Χ16mm2 και ένα χάλκινο ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 1,5 μ με τους 
απαραίτητους ακροδέκτες εγκατεστημένο εντός του φρεατίου.
- Προβολέα LED 20W, 12V DC με κολλάρο στήριξης του προβολέα επί του ιστού

Εγκατάσταση μετά των υλικών και μικρουλικών συνδέσεως ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιμές ήτοι το σύστημα ιστού όπως περιγράφεται πιο πάνω έτοιμο προς λειτουργία. 
Ο ιστός και η διαδικασία εγκατάστασης πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
07-02-00:2009
Τιμή ανά εγκατεστημένο συγκρότημα φωτιστικού
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Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ).
$
2.500,00 + ΜΤΦ
δύο χιλιάδες πεντακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9328Ν.1 ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση φρεατίου μπαταριών που θα περιλαμβάνει:
- Φρεάτιο στεγανό απο σκυρόδεμα οπλισμένο (υπέργεια τοποθετημένο), έσω καθαρής διατομής 
60x60x50h cm με πυθμένα και τοίχωμα 15cm, καπάκι φρεατίου ασφαλείας και ξύλινο κάλυμμα 
(παγκάκι).
- Δύο (2) μπαταρίες 200AH/12V έκαστη, βαθιάς εκφόρτισης, ειδικά κατασκευασμένες για 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, εντός στεγανού φρεατίου πλήρως τοποθετημένες και συνδεδεμένες με το 
φορτιστή.

Εγκατάσταση μετά των υλικών και μικρουλικών συνδέσεως ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιμές ήτοι το σύστημα ιστού όπως περιγράφεται πιο πάνω έτοιμο προς λειτουργία. 
Ο ιστός και η διαδικασία εγκατάστασης πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
07-02-00:2009
Τιμή ανά εγκατεστημένο φρεάτιο

Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ).
$
1.000,00 + ΜΤΦ
χίλια

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9375Ν Προβολέας LED 100W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προβολέας  LED ισχύος 100w ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα
LED.   Ο  προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο,
βαμμένο  με  αντιετοξική  βαφή  φούρνου, που φέρει πτερύγια ψύξεως.  Εσωτερικά ο
προβολέας φέρει κάτοπτρο από αλουμίνιο.  Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  
μεταβολές  της θερμοκρασίας, που
στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος
με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.
Ο  βαθμός  προστασίας  είναι  IP 54 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς.
Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,
που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.. 
Φωτεινότητα min :(Lm) 9800Lm WW - 10000Lm CW
Beam Angle 120 μοίρες διασπορά
Η Τελική επιλογή θα γινει απο την υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος
μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
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περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η
δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 93411 Βάση ιστού φωτισμού

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Βάση  σιδηροϊστού διαστάσεων τουλάχιστον 0,50Χ0,90Χ0,70 δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο 
σκυρόδεμα Σ 150 γιά  την  έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία 
κατακόρυφη
οπή  και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την διέλευση  του  
τροφοδοτικού  καλωδίου  και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί  κλωβός  
αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό   άρθρο   του   
σιδηροϊστού. Επίσης θα φέρει φρεάτιο για τη διέλευση των ηλεκτρικών γραμμών με τις απαραίτητες 
σωληνώσεις.
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται και η αξία των εκσκαφών

$
330,00
τριακόσια τριάντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 330,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322Κ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΜΕ ΙΣΤΟ  υπέργειου ύψους 3 μ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: 3\ΑΤΗΕ9.22 100%

Σιδηροϊστός με φωτιστικό LED κατάλληλο για ηλεκτροφωτισμό οδών, υπέργειου ύψους 3,00 - 3.50 μ.
Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το ΕΝ 40-8. 
Θα φέρει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του 
ακροκιβωτίου του ιστού το οποίο περιλαμβάνεται.
Η θύρα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους και σχήματος με τον υπόλοιπο 
ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ιστού. Η στερέωσή του επί του ιστού θα 
γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δεν θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα 
εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
Το ακροκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο από αυτοσβενύμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ, με ΙΡ44 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ50102. Θα φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για 
διέλευση καλωδίων παροχής μέχρι 4x10mm2, τα οποία θα σταθεροποιούνται με ένα στυπιοθλίπτη 
σχήματος γέφυρας. Στο επάνω μέρος θα φέρει δύο οπές για διέλευση καλωδίων τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωμάτων μέχρι 4x2.5mm2. Κάθε οπή θα διαθέτει στεγανοποιητικό ελαστικό στυπιοθλίπτη.
Ο ιστός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 15/20μ.
Στην τιμή συμπαριλαμβάνεται η απαιτούμενη τσιμεντένια βάση με τα ανάλογα αγκύρια (διαστάσεις 
βάσης τουλάχιστον 500Χ900Χ700 mm). 

Στο πάνω μέρος του ιστού θα είναι εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα LED, κορυφής ή κατάλληλου 
βραχίονα.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών 
χώρων και ειδικότερα φωτισμό  πεζοδρομίων. 
Θα είναι βαμμένο με ανθεκτική επίστρωση χρώματος γκρί σκούρο σε απόχρωση που θα εγκριθεί από τη 
υπηρεσία.
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Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής και ο ανταυγαστήρας υψηλής 
τεχνολογίας επιμεταλλωμένος.
Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ο οποίος με το άνοιγμα του καλύμματος να διακόπτει 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για λόγους ασφαλείας.
Θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της 
θερμοκρασίας είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης των LED το σύστημα να μειώνει την 
φωτεινή ροή ώστε να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο και η θερμοκρασία λειτουργίας των LED, 
γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής των LED.
Το κύκλωμα των LED θα είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα υπόλοιπα να 
συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά τα υπόλοιπα χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία.
Η ισχύς του φωτιστικού θα είναι 25-30w με ονομαστική φωτεινή απόδοση τουλάχιστον 100lm/w.
H τελική επιλογή τόσο του φωτιστικού καθώς και του χρωματισμού, θα γίνει απο την υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
  8773.  6   Πενταπολικό                      
             0                                
  8773. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,85

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαμέτρου DN 63 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα 
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

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

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ
  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  Δ/νσης 
Τ.Υ.Δ.Θ.

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Τμήματος Μελετών και 

Επιβλέψεων

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

    ΛΑΒΔΑ  ΛΙΑΝΑ 
   Αρχιτέκτονας μηχανικός

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
      Πολιτικός μηχανικός
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