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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικά στοιχεία 
Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του 

Δήμου Χίου, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες τόσο στα όργανα 

όσο και στο περιβάλλοντα χώρο ώστε να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 
των Υ.Α 28492/2009 (Β 931) Υ.Α., 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και της 

Εγκύκλιου 44/07-08-2014 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια, για την κατασκευή και λειτουργία του. Σκοπός της 

μελέτης αυτής είναι μέσω των παρεμβάσεων που προτείνονται, η αναβάθμιση 
και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, με την αντικατάσταση 

και επισκευή του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι 

απορριμμάτων κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με τις ανωτέρω Υ.Α., 

προκειμένου να πιστοποιηθούν και να διαθέτουν Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Οι υφιστάμενες παιδικές χάρες του Δήμου Χίου που θα επισκευαστούν με 

την εν λόγω μελέτη είναι οι εξής: 
 

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜ. / ΤΟΠ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ / 
ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ 

1 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΣ 

2 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΥΡΕΤΗ 

3 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΦΟΡΟΣ 

4 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

5 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ 

6 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΚΛΕΙΔΟΥ 

7 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΊΩΝ ΜΕΣΤΩΝ ΜΕΣΤΑ 

8 
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΊΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ 

9 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΥΚΟΥΣΗ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΥΚΟΥΣΗΣ 

 
Πίνακας 1: Υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου, στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις 
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Υφιστάμενη Κατάσταση 
Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Χίου είναι εγκατεστημένες σε 
κοινόχρηστους χώρους ή ακίνητα του δήμου, δεν πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 και τις προαναφερόμενες Υ.Α. 
 
Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι 
παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα εξ αιτίας της κακής χρήσης ή και 
της έλλειψης συντήρησης αυτού, αλλά και των βανδαλισμών που έχουν υποστεί τα 
τελευταία χρόνια τα όργανα και ο αστικός εξοπλισμός. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης μέρους του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου. 
Συγχρόνως, κρίνεται εφικτή η διατήρηση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού, που 
είναι ικανός να παραμείνει σε χρήση, με την προμήθεια και αντικατάσταση 

ανταλλακτικών μερών και με εργασίες συντήρησης. 
 

Προτεινόμενη Διαμόρφωση των Υφιστάμενων Παιδικών  Χαρών 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44/07-08-2014 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ το πρώτο στάδιο 
της πρότασης ανακατασκευής μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς είναι η αξιολόγηση 
του τόπου στον οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται μέσω 
τεχνικής έκθεσης στην οποία πρέπει να αποδεικνύεται η τήρηση ή μη όλων των 
κριτηρίων του άρθρου 2 της νέας απόφασης. Η ανωτέρω Τεχνική έκθεση έχει 
συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου για κάθε υφιστάμενη Παιδική 
Χαρά.  

 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ο ΟΤΑ εκπονεί τη μελέτη 
ανακατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς η οποία πρέπει να περιέχει κατ’ 
ελάχιστο τα εξής: 
1. Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα το οποίο θα συντάσσεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της νέας απόφασης. Το στάδιο αυτό 
παρουσιάζεται στα σχέδια Αρ. Σχ. 01 έως 06 που ακολουθούν και είναι 
αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. 

2. Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που 
εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 (πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές πληροφορίες 
κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον 
έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.). 
3. Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου διαπιστευμένου φορέα, από την οποία να 
προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού που θα διατηρηθεί προς 
τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των 
γενικών συναλλακτικών ηθών. 

 
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή 
πραγματοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, και 
παρέδωσε στο Δήμο τις εκθέσεις ελέγχου για κάθε παιδική χαρά. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, 
του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς 
επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα 
πρότυπα 

 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6 

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου, ότι δεν 
πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, ο εξοπλισμός 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, τις 
προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προτύπων που υιοθετήθηκαν από την χώρα μας, 
και τις Υ.Α. βάση των οποίων είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση Άδειας Λειτουργίας 
Παιδικών Χαρών και Ειδικού Σήματος για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και 
πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής. 
 
Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). Οι επιφάνειες 
πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3. 
 
Προτείνεται λοιπόν, αφενός ο σχεδιασμός της Παιδικής Χαράς να γίνει βάσει των 
προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου η κατάλληλη 
σχεδίαση της Παιδικής Χαράς να έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και 
διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την 
δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες 
συνοδούς. 

 
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά για κάθε παιδική χαρά γενικά στοιχεία, η 
υφιστάμενή τους κατάσταση, η επέμβαση που προτείνεται στην σημερινή 
υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι γενικές εργασίες διαμόρφωσης, οι αναγκαίες 
εργασίες προμήθειας, συντήρησης, και πλήρης εγκατάστασης οργάνων. 
 
Όπου αναφέρονται «Εργασίες Συντήρησης» περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, 
γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης 
οργάνων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε 
άλλης εργασίας μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την περάτωσή 
τους να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Επίσης 
όπου αναφέρονται «Γενικές Εργασίες» περιλαμβάνονται εργασίες απομάκρυνσης και 
μεταφοράς των οργάνων και του εξοπλισμού που δεν τηρεί τις προδιαγραφές, που 
σύμφωνα με τον έλεγχο εγκυμονούν κινδύνους, και κάθε άλλου εξοπλισμού που θα 
αποξηλωθεί και δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί.  
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1.1 Παιδική Χαρά Αγ. Γεώργιος Ορφανός – Χίου 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται επί της οδού Αγ. Γεωργίου στην θέση «Αγ. Γεώργιος 

Ορφανός» της ΔΕ Χίου, της Δ.Κ. Χίου, συνορεύει βορειοανατολικά με δημοτικό 
δρόμο, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία και μηχανοστάσια της ΔΕΥΑΧ, βορειοδυτικά 

με ιδιοκτησία έχοντας υψομετρική διαφορά με την παιδική χαρά, και νοτιοδυτικά 

με ιδιοκτησία, έχει εμβαδόν περίπου 668 τ.μ.. 

 
Χάρτης 1: Παιδική Χαρά Αγ. Γεώργιος Ορφανός – Χίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία κούνια μεταλλική τεσσάρων 

θέσεων χωρίς ενδιάμεσο στήριγμα, μία τραμπάλα δύο θέσεων μεταλλική αξονική, 

ένα μεταλλικό παιχνίδι, μία μπασκέτα και ένα μονόζυγο. Επίσης υπάρχουν δύο 
παγκάκια.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικόνα 1: Παιδική Χαρά Αγ. Γεωργίου Ορφανού, Ιδία λήψη, 09-2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Προτείνεται στην βορειοανατολική πλευρά, να κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος 

περίπου 1,00μ., θα φυτευτούν θάμνοι για δημιουργία φυσικού φράχτη.  

 
Εικόνα 2: Κάτοψη παιδική χαράς Αγ. Γεωργίου Ορφανού. 

Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα λόγω φθοράς και πολλών 

ελλείψεων σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., και να τοποθετηθούν τρία νέα 
όργανα, μία κούνια δύο θέσεων, μία τσουλήθρα και μία τραμπάλα, όλα τα όργανα 

να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο 

(Αρ. Σχ. 1). Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 
τοποθετηθούν αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας, περίπου 155,00τ.μ. για την 

απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρ. Σχ. 5). Για τον 

εγκιβωτισμό των πλακών περιμετρικά του θα κατασκευαστεί κράσπεδο διαστάσεων 
12*30εκ.  

 

Στον χώρο νοτιοδυτικά προτείνεται να διατηρηθεί η μπασκέτα, και το δάπεδο του 
γηπέδου θα επικαλυφτεί από αντικραδασμικό ακρυλικό δάπεδο. Στο χώρο μεταξύ 

πλακών ασφαλείας και γηπέδου μπάσκετ θα τοποθετηθεί κεραμικό δάπεδο πάχους 

5,00εκ.  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν δύο νέα καθιστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις 

παιδικής χαράς, δύο κάδος απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Στο βορειοανατολικό όριο και σε μήκος περίπου 25,00μ., παράλληλα με το 

παρτέρι θα τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα (σύμφωνα τις λεπτομ. παρ 2.2) και νέα 

πόρτα εισόδου.  
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Γενικές Εργασίες 
Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα όργανα, μία κούνια μεταλλική 

τεσσάρων θέσεων, μία τραμπάλα δύο θέσεων μεταλλική αξονική, ένα μεταλλικό 

παιχνίδι, και ένα μονόζυγο που παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την 
έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα απομακρυνθεί ο πλαστικός χλοοτάπητας.  

 

Εργασίες Συντήρησης 
Θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή στην υφιστάμενη περίφραξη 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και στο υφιστάμενο καθιστικό. 

 

1.2 Παιδική Χαρά Φόρος – Χίου 
 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται επί των οδών Γ. Βούρου και Ξενομίδη στη θέση «Φόρος» 
της Δ.Κ. Χίου, της Δ.Ε. Χίου, συνορεύει βόρεια με δημοτική οδό αδιέξοδο, 

ανατολικά με δημοτική οδό Ξενομίδη, δυτικά με δημοτική οδό Γ. Βούρου η οποία 

έχει έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, έχει εμβαδόν περίπου 520 τ.μ. και η 

διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Χάρτης 2: Παιδική Χαρά Φόρος- Χίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται μία τραμπάλα, μία τσουλήθρα, μία 
στρόγγυλη αναρρίχηση, μία τρίγωνη αναρρίχηση, ένα μονόζυγο και μία κούνια 
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Εικόνα 3: Παιδική Χαρά Φόρος Χίου, Ιδία λήψη, 10-2014 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Ο χώρος θα διαρθρωθεί σε δύο ξεχωριστά τμήματα, το βορινό θα περιλαμβάνει τα 

όργανα της παιδικής χαράς και το νότιο τμήμα θα διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής 
και άθλησης παιδιών και ενηλίκων. Τα δύο τμήματα θα διαχωριστούν με 

κιγκλίδωμα ύψους περίπου 90εκ, και μία πόρτα για να επικοινωνούν.  

 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα περιμετρικά, επί βάσεως οπλισμένου 
σκυροδέματος (0,30μ*0,12μ), συνολικού μήκους περίπου 78,00μ. και δύο πόρτες, 

ανατολικά με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. Σχ. 02), για την 

αποτροπή των παιδιών στο δρόμο καθώς και μία ακόμα για την επικοινωνία των 
δύο χώρων.  

 

Στον βόρειο τμήμα, στο βόρειο όριο θα κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος περίπου 
2,00 μ., θα φυτευτούν θάμνοι για δημιουργία φυσικού φράχτη.  
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Εικόνα 4: Κάτοψη παιδική χαράς Φόρος 

Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθούν και προτείνεται να τοποθετηθούν τρία νέα 
όργανα, μία κούνια δύο θέσεων, μία τσουλήθρα με πλατφόρμα και μία τραμπάλα, 

όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των οργάνων 

παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 02). 
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθούν αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας πάχους 5,00εκ. περίπου 

136,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 
(Αρ. Σχ. 02). Για τον εγκιβωτισμό των πλακών θα κατασκευαστεί κράσπεδο 

διαστάσεων 10*30εκ.  

 
Στον νότιο τμήμα, στο δυτικό όριο θα κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος περίπου 

2,00 μ., ο πλαστικός χλοοτάπητας θα αποξηλωθεί και θα παραμείνει η πατημένη 

άμμος.    
 

Επίσης θα τοποθετηθούν από τρία καθιστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις 

παιδικής χαράς, δύο κάδοι απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες 
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Τα υφιστάμενα όργανα που παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και φθορές σύμφωνα 

με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. θα πρέπει να απομακρυνθούν καθώς επίσης και ο 

πλαστικός χλοοτάπητας. 

 

1.3 Παιδική Χαρά Αγ. Ιωάννης Θεολόγος – Χίου 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» επί των οδών Γυμν. 
Μαδιά & Πατέρα της ΔΕ Χίου, της Δ.Κ. Χίου, συνορεύει βόρεια, δυτικά και νότια 

με δημοτική οδό και ανατολικά με ιδιοκτησία, έχει εμβαδόν περίπου 215 τ.μ. και 

η διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή χωρίς υψομετρικές διαφορές και λοιπές 
ανομοιομορφίες.  

 
Χάρτης 3: Παιδική Χαρά Αγ. Ιωάννης Θεολόγος – Χίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από ένα σύνθετο με κούνιες και 

τσουλήθρα, μία τραμπάλα, ένα σύνθετο μικρό με τσουλήθρα και δύο μονόζυγα. 

.  
Εικόνα 5: Παιδική Χαρά Αγ. Ιωάννης Θεολόγος–Χίου, Ιδία λήψη, 10-2014 

 
Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
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Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Εικόνα 6: Κάτοψη παιδική χαράς Αγ. Ιωάννης Θεολόγος 

Προτείνεται τα υφιστάμενα όργανα να αποξηλωθούν και απομακρυνθούν, διότι 

σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του ΔΦ πιστοποίησης παρουσιάζουν πολλές 

φθορές, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 σε πολλά 
σημεία των οργάνων και επίσης δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας (ελεύθερος 

χώρος), και να απομακρυνθεί η μοκέτα που μπορεί να είναι εύφλεκτη και δεν 

προσφέρει προφύλαξη από τις πτώσεις.  
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Στο βόρειο τμήμα προτείνεται να τοποθετηθεί μία τσουλήθρα με πλατφόρμα, και 

στο νότιο τμήμα δύο κούνιες, μία νηπίων και μία παίδων. Η διάταξη των οργάνων 

παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 03). 

 
Για την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων από τα συγκεκριμένα όργανα θα 

τοποθετηθούν αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας συνολικού εμβαδού περίπου 

135τμ. 
 

Επί του υφιστάμενου τσιμεντένιου τοιχίου θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα μήκους 

περίπου 25,00μ. (σύμφωνα τις λεπτομ. παρ 2.2), και θα τοποθετηθεί μία πόρτα για 
την αποτροπή των παιδιών στο δρόμο στο δυτικό όριο και η είσοδος νότια θα 

κλείσει.  

 
Επίσης θα διατηρηθούν τα δύο καθιστικά και θα τοποθετηθεί ένα ακόμα στο 

βόρειο όριο για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, θα φυτευτούν 

δύο δένδρα για την δημιουργία σκίασης, θα τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων 

και μια πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες  
Τα υφιστάμενο όργανα που παρουσιάζει πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση 
ελέγχου του Δ.Φ., θα πρέπει να αποξηλωθεί, η μοκέτα που μπορεί να είναι και 

εύφλεκτη θα απομακρυνθεί. 

 
Εργασίες Συντήρησης 
Θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή στα υφιστάμενα καθιστικά σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
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1.4 Παιδική Χαρά Ευρετής – Χίου 
 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται επί της οδού Παναγίας Ευρετής στη θέση «Παναγία 
Ευρετή» της Δ.Κ. Χίου, της Δ.Ε. Χίου, συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο ήπιας 

κυκλοφορίας, νότια, εν μέρει με δημοτικό δρόμο, εν μέρει με ιδιοκτησία και εν 

μέρει με νεκροταφείο,  ανατολικά με ιδιοκτησία και δυτικά με εκκλησία Παν. 
Ευρετής, έχει εμβαδόν περίπου 630 τ.μ..  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Χάρτης 4: Παιδική Χαρά Ευρετής – Χίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από ένα σύνθετο, μία κούνια 

βρεφών, μία κούνια παίδων και ένα μονόζυγο. 

 
Εικόνα 7: Παιδική Χαρά Παναγία Ευρετή, Ιδία λήψη, 10-2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Προτείνεται η κούνια τεσσάρων θέσεων με διαχωριστικό να μεταφερθεί ανατολικά 

στην θέση που παρουσιάζεται στο σχέδιο, να επισκευαστεί, να τοποθετηθούν δύο 
καθίσματα παίδων και δύο νηπίων, επιπλέον θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο 

με τσουλήθρα, κατάβαση πυροσβέστη, καμπύλη αναρρίχηση, σκάλα, δύο 

πλατφόρμες και γέφυρα, τα υπόλοιπα όργανα θα καθαιρεθούν και 
απομακρυνθούν, καθώς επίσης και ο συνθετικός τάπητας. Η διάταξη των οργάνων 

παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 04). 

 
Εικόνα 8: Κάτοψη παιδική χαράς Ευρετής 

Για την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων από τα συγκεκριμένα όργανα θα 
τοποθετηθούν αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας συνολικού εμβαδού περίπου 

174,00τμ. και στον υπόλοιπο χώρο θα παραμείνει η πατημένη άμμος που υπάρχει 

κάτω από τον συνθετικό τάπητα. Θα κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος περίπου 

1,00 μ. ανατολικά και θα φυτευτούν θάμνοι για τη δημιουργία φυσικού φράχτη 
και επίσης θα γίνει φύτευση θάμνων νοτιοδυτικά (Αρ. Σχ. 04. 

 

Επίσης θα διατηρηθούν τα δύο καθιστικά παγκάκια και θα τοποθετηθούν δύο νέα 
στο ανατολικό όριο για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, θα 

τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες  

Το υφιστάμενο όργανα πλην της κούνια τεσσάρων θέσεων και ο συνθετικός τάπητα 

θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν. 
Εργασίες Συντήρησης 
Οι υφιστάμενες κούνιες αφού μεταφερθούν θα αντικατασταθούν τα καθίσματα με 

δύο παίδων και δύο νηπίων, θα απομακρυνθούν σκουριές και θα χρωματιστεί. Τα 
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υφιστάμενα κιγκλιδώματα και πόρτες καθώς και τα καθιστικά που θα παραμείνουν 

θα επισκευαστούν όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την επίβλεψη.  

 

1.5 Παιδική Χαρά Κοκοροβιλία – Χίου 
Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στη θέση «Κοκορομιλία» της Δ.Κ. Χίου, της Δ.Ε. Χίου, 

συνορεύει βόρειαανατολικά με δημοτική οδό, νοτιοανατολικά με γήπεδο μπάσκετ, 
νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία και βορειοδυτικά με οδό, έχει εμβαδόν περίπου 284 

τ.μ.. 

 
Χάρτης 5: Παιδική Χαρά Κοκοροβιλία – Χίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία κούνια τεσσάρων θέσεων, 

μία τσουλήθρα, μία τραμπάλα και ένα σύνθετο.  
 

 
Εικόνα 9: Παιδική Χαρά Κοκοροβιλία – Χίου, Ιδία λήψη, 10-2015 

 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

18 

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα περιμετρικά, επί βάσεως οπλισμένου 

σκυροδέματος (0,30μ*0,20μ), συνολικού μήκους περίπου 75,00μ. σύμφωνα με το 

σχέδιο (Αρ. Σχ. 06) και μία πόρτα, ανατολικά με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. για την 
αποτροπή των παιδιών στο δρόμο.  

 
Εικόνα 10: Κάτοψη παιδική χαράς Κοκοροβιλία. 

Περιμετρικά θα κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος περίπου 0,90-6,30 μ., θα 

φυτευτούν θάμνοι για δημιουργία φυσικού φράχτη και εννιά δένδρα για να 
χρησιμεύσουν ως χώρος σκίασης.  

 

Τα υφιστάμενα όργανα έχουν ήδη αποξηλωθεί και προτείνεται να τοποθετηθούν 
τρία νέα όργανα, μία κούνια δύο θέσεων, μία τσουλήθρα, και μία τραμπάλα, όλα 

τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται 

στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 06). 

 
Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να τοποθετηθεί 

στρώση από βοτσαλάκι (μέγεθος κόκκων 2-8 mm) πάχους περίπου 153,00τ.μ. για 

την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 06). 
Για τον εγκιβωτισμό των σκύρων περιμετρικά του θα κατασκευαστεί κράσπεδο 

διαστάσεων 10*30εκ.  

 
Επίσης θα τοποθετηθούν δύο καθιστικά παγκάκια στη νοτιοδυτική πλευρά για την 

εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, ένας κάδος απορριμμάτων και μια 

πληροφοριακή πινακίδα. 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

19 

 

1.6 Παιδική Χαρά Κλειδούς 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην θέση «Κλειδού» της ΔΕ Ομηρούπολης, της Δ.Κ. 
Βροντάδου συνορεύει νοτιοανατολικά με δημοτικό χώρο στάθμευσης, βορειοδυτικά 

και νοτιοδυτικά με δημοτική ιδιοκτησία, βορειανατολικά με δημοτικό κτίριο, έχει 

εμβαδόν περίπου 240 τ.μ. και η διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή χωρίς 
υψομετρικές διαφορές και λοιπές ανομοιομορφίες. 

 
Χάρτης 6: Παιδική Χαρά Κλειδούς – Ομηρούπολη, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία κούνια δύο θέσεων, ένα 
σύνθετο με τσουλήθρα και κούνια και δύο μονές τραμπάλες.  

 

 
Εικόνα 11: Παιδική Χαρά Κλειδούς – Ομηρούπολη, Ιδία λήψη, 01-2017 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Προτείνεται το υφιστάμενο κιγκλίδωμα συνολικού μήκους περίπου 50,00μ., 

περιμετρικά του χώρου της παιδικής χαράς να συμπληρωθεί με κάθετα στοιχεία 
και τα χιαστή να αφαιρεθούν. Τα κάθετα στοιχειά που θα συμπληρωθούν θα είναι 

γαλβανιζε κοιλοδοκοί 30*30*2mm (όμοια με τα υφιστάμενα), η απόσταση τους θα 

πρέπει να είναι μικρότερη των 8,50εκ. και θα γίνει χρωματισμός στην απόχρωση 
των υφισταμένων. Θα τοποθετηθούν δύο πόρτες, μία βόρεια και μία ανατολικά με 

ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. σύμφωνα με το σχέδιο (Αρ. Σχ. 06). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 12: Κάτοψη παιδική χαράς Κλειδούς – Ομηρούπολη. 

 

Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν διότι παρουσιάζουν 

πολλές φθορές, προβλήματα μη τήρησης των  αποστάσεων ασφαλείας και δεν 

τηρούνται τα πρότυπα ΕΝ 1176 σε πολλά σημεία των οργάνων. Προτείνεται να 
τοποθετηθούν πέντε νέα όργανα, μία κούνια τριών θέσεων παίδων νηπίων, ένα 

περιστρεφόμενο με αναρρίχηση, δύο ταλαντευόμενα και ένα σύνθετο με τσουλήθρα 

αναρρίχηση και κατάβαση όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο έκτός 

από το περιστρεφόμενο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 
06) και στην εικόνα 12. 
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να τοποθετηθεί 

στρώση από βοτσαλάκι (μέγεθος κόκκων 2-8 mm) πάχους 30 εώς 35 εκ περίπου 
και εμβαδού 240,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 06).  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν ένα καθιστικό παγκάκι στη βορειοδυτική πλευρά για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, δύο κάδοι απορριμμάτων και μια 

πληροφοριακή πινακίδα. 
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1.7 Παιδική Χαρά Μεστά 
Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεστών, της ΔΕ Μαστιχοχωρίων, 

εντός του αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεστών, έχει εμβαδόν 
περίπου 355 τ.μ. και η διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή χωρίς υψομετρικές 

διαφορές και λοιπές ανομοιομορφίες. 

 
Χάρτης 7: Παιδική Χαρά Μεστών, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από δυο κούνιες δύο θέσεων, μία 

τραμπάλα δύο θέσεων, δυο ελατήρια, ένα μύλο και ένα σύνθετο με τσουλήθρα και 
αναρρίχηση.  
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Εικόνα 13: Παιδική Χαρά Μεστών, Ιδία λήψη, 03-2017 

 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα από ξύλο μήκους περίπου 31,00μ.  

μπροστά από το πέτρινο τοιχείο του δυτικού ορίου και μπροστά θα δημιουργηθεί 

παρτέρι πλάτους περίπου 80εκ. για την φύτευση θάμνων. Ομοίως στο βόρειο και 
νότιο όριο θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα από ξύλο συνολικού μήκους 17,00μ. και 

εσωτερικά προς την παιδική χαρά θα δημιουργηθεί παρτέρι πλάτους 80εκ για την 

φύτευση θάμνων. Στην βορειοδυτική γωνία θα φυτευτεί ένα δένδρο. Θα 
τοποθετηθούν επιπλέον δύο πόρτες, μία βόρεια και μία νότια με ελάχιστο άνοιγμα 

1,00μ. σύμφωνα με το σχέδιο (Αρ. Σχ. 07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 14: Κάτοψη παιδικής χαράς Μεστών. 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

23 

 

Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν διότι παρουσιάζουν 

πολλές φθορές, προβλήματα μη τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας με 

αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα πρότυπα ΕΝ 1176 σε πολλά σημεία των οργάνων. 

Προτείνεται διατηρηθεί το σύνθετο όργανο να επισκευαστεί και να αλλαχτεί η 
τσουλήθρα διότι είναι σπασμένη. Προτείνεται να τοποθετηθεί μία διθέσια κούνια 

παίδων και μία κούνια νηπίων, δύο ταλαντευομενα ένα όργανο περιστρεφόμενο με 

αναρρίχηση τύπου δένδρου. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. 
Σχ. 07) και στην εικόνα 14. 
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να τοποθετηθεί 

στρώση από βοτσαλάκι (μέγεθος κόκκων 2-8 mm) πάχους 30 εώς 35 εκ περίπου 
και εμβαδού 272,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 07).  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν δύο καθιστικά παγκάκια στο νοτιοανατολικό όριο για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, δύο κάδοι απορριμμάτων και μια 

πληροφοριακή πινακίδα. 

 

1.8 Παιδική Χαρά Καλαμωτής 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Καλαμωτής, της ΔΕ 
Μαστιχοχωρίων, συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία, νότια με ιδιοκτησία, δυτικά με 

δημοτικό δρόμο και ανατολικά με ιδιοκτησία, έχει εμβαδόν περίπου 347τ.μ. και η 

διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή χωρίς υψομετρικές διαφορές και λοιπές 
ανομοιομορφίες. Ο χώρος γειτνιάζει βόρεια, σε επαφή με το πλάτος της ράμπας 

ΑΜΕΑ, με ασκεπές πέτρινο κτίριο του οποίου έχουν γκρεμισθεί τμήματα της 

τοιχοποιίας και νότια γειτνιάζει με ακατοίκητο πέτρινο κτίσμα, το οποίο είναι 

προσβάσιμο στο εσωτερικό του, ενώ τμήματα των κουφωμάτων είναι σκουριασμένα.  

 
Χάρτης 8: Παιδική Χαρά Καλαμωτής, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 
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Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία κούνια δύο θέσεων παίδων, 
μία τσουλήθρα, δύο τραμπάλες και ένα μύλο.  

 

 
Εικόνα 15: Παιδική Χαρά Καλαμωτής, Ιδία λήψη, 03-2015 

 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν διότι παρουσιάζουν 

πολλές φθορές, προβλήματα μη τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας με 
αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα πρότυπα ΕΝ 1176 σε πολλά σημεία τους. 

Προτείνεται να τοποθετηθεί μία διθέσια κούνια παίδων, δύο ταλαντευόμενα ένα 

όργανο περιστρεφόμενο με αναρρίχηση τύπου δένδρου και ένα σύνθετο με 

τσουλήθρα, αναρρίχηση και κατάβαση όλα τα όργανα θα έχουν ως κύριο υλικό το 
ξύλο εκτός από το περιστρεφόμενο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο 

σχέδιο (Αρ. Σχ. 08) και στην εικόνα 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 16: Κάτοψη παιδικής χαράς Μεστών. 
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Βόρεια και δυτικά θα κατασκευαστεί παρτέρι πλάτους περίπου 90εκ. και 
συνολικού μήκους 17,00μ. 

 

Προτείνεται επίσης να τοποθετηθεί μία πόρτα για την αποτροπή των παιδιών στο 
δρόμο. 
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να τοποθετηθεί 

στρώση από βοτσαλάκι (μέγεθος κόκκων 2-8 mm) πάχους 30 εώς 35 εκ περίπου 
και εμβαδού 240,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 08).  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν ένας κάδος απορριμμάτων και μια πληροφοριακή 
πινακίδα. 

 

1.9 Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου Συκούση 
Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην  Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση (πλησίον 

Δημοτικού Σχολείου) της ΔΕ Καμποχώρων, συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο, 
νότια με το Δημοτικό Σχολείο, δυτικά με δημοτικό δρόμο και ανατολικά με το 

Δημοτικό Σχολείο, έχει εμβαδόν περίπου 263 τ.μ.  και η διαμόρφωση του εδάφους 

είναι ομαλή χωρίς υψομετρικές διαφορές και λοιπές ανομοιομορφίες. 
 

 
Χάρτης 9: Παιδική Χαρά Αγ. Γεωργίου Συκούση, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται ένα μονόζυγο, μία τσουλήθρα 

αυτοτελή, ένα μύλο κλασσικός, μία κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων νηπίων με 
διαχωριστικό κατασκευαστικό στοιχείο και ένα συγκρότημα τριών μεταλλικών 

αξονικών τραμπάλων δύο Θέσεων.   
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Εικόνα 17: Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου Συκούση, Ιδία λήψη, 06-2017 

 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 
παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 

Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν διότι παρουσιάζουν 
πολλές φθορές, προβλήματα μη τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας με 

αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα πρότυπα ΕΝ 1176 σε πολλά σημεία τους. 

Προτείνεται να τοποθετηθεί μία διθέσια κούνια παίδων, δύο ταλαντευόμενα, μία 

τραμπάλα, μία τσουλήθρα, μία κινητή γέφυρα και ένα σπιτάκι δραστηριοτήτων. Η 
διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 09) και στην εικόνα 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 18: Κάτοψη παιδικής χαράς Αγ. Γεωργίου Συκούση. 
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Βορειανατολικά θα κατασκευαστεί παρτέρι πλάτους περίπου 2.00μ. και συνολικού 
μήκους 8,00μ. Στην είσοδο θα κατασκευαστεί πλατύσκαλο διαστάσεων περίπου 

1,00*2,00μ. από σκυρόδεμα πάχους 15εκ. 

 
Προτείνεται επίσης να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα μήκους περίπου 7,50μ. μεταξύ του 

δυτικού και ανατολικού χώρου της παιδικής χαράς που βρίσκονται σε διαφορετικό 

επίπεδο, και επίσης να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα μήκους περίπου 3,20μ. στο 
νοτιοανατολικό χώρο της παιδικής χαράς.  
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να τοποθετηθεί 

στρώση από βοτσαλάκι (μέγεθος κόκκων 2-8 mm) πάχους 30 εώς 35 εκ περίπου 
και εμβαδού 277,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 09).  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν τρία καθιστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις 
παιδικής χαράς, δύο κάδοι απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 
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2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

2.1 Πινακίδα εισόδου 

Σύμφωνα με τις σχετικές Υ.Α. στην είσοδο κάθε παιδικής χαράς απαιτείται 

η τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου η οποία φέρει το Σήμα Πιστοποίησης 
καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον 

πληροφορίες: 

 Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική 

χαρά 

 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − 

συνοδούς ατόμων με αναπηρία, 

 Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 

 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

Προτείνεται η πινακίδα να έχει διαστάσεις 41 * 50 εκ, να κατασκευστεί 

αποκλειστικά από κράματα αλουμινίου τύπου AIMg2 ή AIMgSI (alloy 6082) 

κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, 
σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. Σχ. Λ1). Η επιγραφή (αυτοκόλλητο) 

τοποθετείται επί της πινακίδας και είναι από μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας, μικροπρισματικής δομής, με γυάλινα σφαιρίδια 
κατάλληλη για πινακίδες σήμανσης τύπου ΙΙ.   

 
Εικόνα 19: Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 

Η πινακίδα τοποθετείται επί των κιγκλιδωμάτων και στερεώνεται επί αυτών 

με βίδες γαλβανιζέ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 20: Τοποθέτηση Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 

Το σήμα που τοποθετείται επί της πινακίδας εισόδου αποτελείται από ένα 

μεταλλικό δίσκο διαμέτρου 16 εκ., στο περίγραμμα του οποίου 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και η φράση «Σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς». Το ειδικό σήμα 

διατίθεται στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 
 

2.2 Κιγκλιδώματα Περίφραξης 

Τα κιγκλιδώματα που θα χρησιμοποιηθούν για την περίφραξη των 
παιδικών χαρών έχουν ύψος από το φυσικό έδαφος 1.08 μ., θα 

κατασκευαστούν από ράβδους συνήθων διατομών και λάμες απλού σχεδίου 

και η στήριξη τους γίνεται επί τσιμέντου. 

 
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από μεταλλικά πάνελ (πλαίσια) και ορθοστάτες 

(λάμα σύνδεσης), αναλυτικά: 

 
Το μεταλλικό πάνελ (πλαίσιο) είναι διαστάσεων 1000mm x 2000mm (ύψος 

x Μήκος) κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προσφέρουν την 

απαραίτητη ακαμψία και ασφάλεια που απαιτείται για την περίφραξη του 
χώρου. Τα πάνελ κατασκευάζονται από περιμετρική λάμα 40χ8 mm και με 

ευθύγραμμη κατακόρυφη ράβδο Φ14 mm απόστασης μεταξύ τους 80mm. 

 
Ο κάθε ορθοστάτης (λάμα σύνδεσης) αποτελείται από δοκό ΙΡΕ 80 ύψους 

1,08m με τρύπες για στερέωση με αντικλεπτικά μπουλόνια και η βάση 

στήριξης θα είναι από λαμαρίνα (λαπάτσα) διαστάσεων 100x1800mm 
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πάχους 10mm με 4 τρύπες για στερέωση των βυσμάτων Express Μ10χ100, 

βαρέως τύπου. Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται - τοποθετούνται επί 
σκυροδέματος. Σε περίπτωση στερέωσης επί λιθοδομής στην τιμή 

περιλαμβάνεται φωλιά διαστάσεων 20χ25εκ. και βάθους 30εκ. και 

πλήρωσης από σκυρόδεμα C16/20.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (α)             (β) 
Εικόνα 21: Δοκός ΙΡΕ 80 (α), τομή δοκού (β) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    (α)       (β) 

Εικόνα 22, (α), (β): Σημείο σύνδεσης πλαισίου με Ορθοστάτη και βάση σύνθεση 

 

Τα κιγκλιδώματα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με 

πιστοποίηση κατά ΕΝ 10204, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 και 

βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Εικόνα 23: Δείγμα βαμμένου και γαλβανισμένου κιγκλιδώματος. 
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Τα πλαίσια θα συνδεθούν μεταξύ τους με θερμογαλβανισμένα μικροϋλικά 

(βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.) η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
του κιγκλιδώματος. 

2.3 Πόρτα εισόδου 

Η πόρτα εισόδου έχει πλάτος 1,10μ. και ύψος 1,00μ, θα κατασκευαστεί 
από ράβδους συνήθων διατομών και λάμες απλού σχεδίου και η στήριξη 

τους γίνεται επί τσιμέντου. Αναλυτικότερα η πόρτα αποτελείται:  

-πλαίσιο από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3mm.  

-το φύλλο της πόρτας θα είναι με σχέδιο όπως τα κάγκελα της περίφραξης, 
δηλαδή κάθετα στρογγυλά στοιχεία διατομής Φ14 με απόσστασης μεταξύ 

τους 80mm (καθαρό κενό) στεραιωμένες επι του πλαισίου. 

-Η κλειδαριά θα είναι εξωτερική για εύκολη αλλαγή εάν χρειαστεί με το 
πέρασμα του χρόνου.  

-Τα σταθερά στοιχεία της πόρτας θα είναι το μεν ένα μπινί από κοιλοδοκό 

40χ40χ3mm με λάμα 30χ5 για να κλείνει η πόρτα και το δε άλλο θα είναι 
πάλι από κοιλοδοκό 40χ40χ3 με 2 απλούς μεντεσέδες Φ22. 

 

Η πορτα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με πιστοποίηση κατά 
ΕΝ 10204,γαλβανισμένη εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα υποδειχθούν 

από την επίβλεψη. Τα μικροϋλικά (βίδες, παξιμάδια μεντεσέδες κ.λ.π.) θα 

είναι θερμογαλβανισμένα η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
του κιγκλιδώματος. 

 

2.4 Βότσαλα ποταμού, διαμέτρου 2-8 χιλ. 
 

Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιονδήποτε τρόπο, με προσοχή, 

πλυμένων, διαβαθμισμένων βότσαλων ποταμού, διαμέτρου 2-8 mm, το 
οποίο προστατεύει τα παιδιά από χτυπήματα σε πτώσεις.  

- Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου και 

τοποθέτηση, από οποιαδήποτε απόσταση των υλικών.  
- Με την τοποθέτηση διαβαθμισμένων βότσαλων θα επιτυγχάνεται εκτός 

από την απαιτούμενη ασφάλεια από πτώσεις, η παρεμπόδιση της 

ανάπτυξης των αγριόχορτων. 

- Ο τρόπος διάστρωσης των διαβαθμισμένων χαλίκων, καθώς και οι 
προδιαγραφές του υλικού οφείλει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία δείγμα του υλικού που να συνοδεύεται από σχετική Εκθεση 

δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ 933-1.  
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3 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου 

εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-

1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές 
πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, 

πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.). 

1. ΞΥΛΟ 

Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται στα μέρη των εγκαταστάσεων 
παιχνιδιού, θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο, στους 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στα ξυλοφάγα (έντομα και μύκητες) 

ακολουθώντας μία επεξεργασία, με σκοπό να εφαρμόζονται προϊόντα 
εμποτισμού που να προσδίδουν στο ξύλο υδροαπωθητικότητα, προστασία 

ενάντια στις ακτίνες UV (καταστροφική δράση των ηλιακών ακτινών) και 

χρωματισμό στο φινίρισμα. Αντίστοιχα στα εξαρτήματα από ξύλινο 
έλασμα, που χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι σημαντική η 

σταθερότητα του μεγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η μείωση των 

φαινομένων σκασίματος, θα χρησιμοποιείται μία συγκολλητική ουσία. 
2. ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Οι λακαρισμένες επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από 

πολυστρωματικό ξύλο θαλάσσης, από σημύδα και φαινολική κόλλα 
κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα κόντρα πλακέ να 

ανήκουν στην κλάση BFU 100 του Προτύπου DIN 68705 και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κλάση 3 
του Προτύπου EN 314-2. Αυτό το υλικό να αποτελείται από ξύλο κατά 

ένα ποσοστό άνω του 95% και να έχει μία εκπομπή φορμαλδεΰδης 

σύμφωνα με την κλάση Ε1 βάσει του EN 712-2. Επίσης, τα κόντρα 
πλακέ να ανταποκρίνονται και στα όρια εκπομπής φορμαλδεΰδης που 

προβλέπονται για την κλάση Α από το ΕΝ 1084. Η επιφανειακή 

επεξεργασία λακαρίσματος να γίνεται κατά ΕΝ 927-1, δηλαδή με κύκλο 
βαφής σε υδάτινη βάση που χρησιμοποιεί πυθμένα εμποτισμένο με νερό 

και 2 χέρια ακρυλικού μονοσυστατικού χρωστικού φινιρίσματος. 

Επίσης, αυτά τα προϊόντα να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα (χρώμιο, 

κάδμιο και μόλυβδο) και να έχουν πολύ λιγότερο από 5gr/kg κόντρα 
πλακέ ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία 

ΕΟΚ 67/548. 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
Για τα εξαρτήματα που είναι πιο εκτεθειμένα στη διαβρωτική και 

εκφυλιστική δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, να χρησιμοποιείτε 

ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304. Η συγκόλληση των κατασκευών να 
πραγματοποιείτε με συγκολλητικά μηχανήματα σύμφωνα με το Πρότυπο 

EN 287. 

4. ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 

Τα σιδηρικά και όλα τα συστήματα ≪στήριξης≫ να έχουν κατασκευαστεί 
με πρέσες ή με 27 καλούπια από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα 

γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1461. 

Οι βίδες και τα παξιμάδια να διαθέτουν ένα γαλβανισμένο-

επιχρωμιωμένο φινίρισμα προκειμένου να αποτρέπετε τη σκουριά να 
φθείρει τα μέρη που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το ξύλο. 
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Οι βίδες αυτοδιάτρησης που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των 

εξαρτημάτων από ξύλο να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
- αυτοδιευρυνόμενη κεφαλή: το σχήμα της με τα πτερύγια να επιτρέπει 

τη βαθμιαία συμπίεση της ίνας του ξύλου έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

σκίσιμο των επιφανειών. 
- αυτοφρεζαριζόμενο σπείρωμα: η παρουσία μίας φρέζας ανάμεσα στο 

τμήμα διάτρησης και τον κορμό να επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας 

τρυπώντας την ίνα του ξύλου με μείωση των φαινομένων σχισίματος. 

- επένδυση αυτολίπανσης: το σπείρωμα που έχει επενδυθεί με συνθετικό 
υλικό αυτολίπανσης να επιτρέπει την γρήγορη προώθηση της βίδας στο 

υλικό. 

5. ΕΛΑΤΗΡΙΑ 
Τα ελατήρια να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό σύρμα χάλυβα 50 

CrV με άξονα διαμέτρου τουλάχιστον 18mm και να έχουν κατασκευαστεί 

σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 17223. Η επιφανειακή σκλήρυνση να 

επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας ≪σφυρηλάτησης≫ προκειμένου να 
επιτευχθεί η βελτίωση της αντοχής στις δυναμικές εντάσεις. Η 

αντιδιαβρωτική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες να 

επιτυγχάνεται πρώτα μέσω της επεξεργασίας φωσφάτωσης με 

ψευδάργυρο ή αντίστοιχης επεξεργασίας και μετά με την βαφή με σκόνη 
(πολυεστέρα) που προσδίδει στη βάση μεγαλύτερη προστασία. 

6. ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Οι αλυσίδες να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν 
θερμώ κοσκινισμένο έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακές 

τραχύτητες. Να φέρουν διαστάσεις: διάμετρος του άξονα: περίπου 6 

χιλιοστά βήμα κρίκου: περίπου 18,5 χιλιοστά πλάτος: περίπου 20 
χιλιοστά Οι αλυσίδες να αντέχουν ένα μέγιστο φορτίο με διαμήκη 

δύναμη έλξης περίπου 700Kg και να έχουν ένα φορτίο θραύσης που 

δηλώθηκε από τον κατασκευαστή περίπου 1.400Kg. 
7. ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Δίχτυα, γέφυρες με σχοινιά, μεμονωμένα σχοινιά και σχοινιά 

αναρρίχησης να 28 κατασκευάζονται με ίνες που έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί ειδικά για τα παιχνίδια με σχοινιά έχοντας δοκιμαστεί 

και εγκριθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Προτύπου 

EN 1176. Επίσης να έχουν επένδυση από πολυαμιδικό υλικό ή 

προπυλένιο υψηλής αντοχής στη φθορά και στους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες. Η συναρμολόγηση των ινών να γίνεται μέσω ενός συνδετήρα 

από πλαστικό ή πρεσαρισμένο αλουμίνιο χωρίς να φθείρει την επένδυση 

και εξασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια στο παιχνίδι προκειμένου να μην 
υπάρχουν κενές γωνίες, προεξοχές και επικίνδυνες σχισμές. 

8. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ 

Εφόσον σε τμήμα των προσφερόμενων οργάνων, χρησιμοποιείται HPL, 
αυτό να είναι κατασκευασμένο από στρώματα κυτταρινούχων ινών με 

συνένωση εμποτισμένου χαρτιού με ρητίνες εκ των οποίων το 

επιφανειακό να έχει ένα διακοσμητικό φύλλο. Το πάνελ κατά την 
διαδικασία της παρασκευής, να υποβάλλεται στη συνδυασμένη δράση 

πίεσης (περίπου 90 kg/cm2) και θερμότητας (περίπου 150o C) σε 

ειδικές πρέσες στις οποίες να γίνεται η πολυσυμπύκνωση των ρητινών. 

Με αυτή την ειδική επεξεργασία της επιφάνειας, να επιτρέπει να διατηρεί 
σχεδόν αναλλοίωτα με το πέρασμα του χρόνου τα φυσικά και αισθητικά 

του χαρακτηριστικά παρόλο που θα είναι εκτεθειμένο στη δράση των 
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ακτινών UV και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (υγρασία, παγετό, 

χαλάζι, όξινες βροχές). Να είναι αυτόνομο και κατάλληλο για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (ανθεκτικό στη δράση των ακτινών UV και των 

ατμοσφαιρικών παραγόντων), να πλένεται πολύ εύκολα με νερό και 

σαπούνι και να μην είναι εύφλεκτο. 
Να φέρει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: 

- Τεχνητή παλαίωση: καμία εμφανής αλλοίωση 

- Αντοχή στην αλατονέφωση (ASTM B-117): καμία αλλοίωση 

- Αντοχή στη φωτιά (Υ.Δ. 26/6/84): κλάση 2 
- Αντοχή στη συμπίεση (N/mm2): 275 περίπου 

- Αντοχή στη δύναμη έλξης (N/mm2): 135 περίπου 

- Αντοχή στην κάμψη (N/mm2): 155 περίπου 
- Πολυαμίδιο (PΑ-6) 

Με αυτό το υλικό να κατασκευάζονται οι τάπες προστασίας για τις βίδες 

και τα παξιμάδια και τα καπάκια στην κορυφή των δοκών κάτι το οποίο 
εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα στον χρόνο και αμεταβλητότητα των 

τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
Ο εμποτισμός του ξύλου να γίνεται μέσω μίας επεξεργασίας υπό πίεση 

(10 bar περίπου) 29 μέσα σε έναν κλίβανο με ηλεκτρονικό χειρισμό 

όπου χρησιμοποιείται ένα συντηρητικό προϊόν. Αυτό το προϊόν να φέρει 

τις πιστοποιήσεις ότι δεν περιέχει χρώμιο, αρσενικό και οργανικούς 
διαλύτες, και έχει δοκιμαστεί στο εργαστήριο ( EN 113) και σε 

πραγματικές συνθήκες ( EN 252) ενάντια στους σηπτικούς μύκητες, τα 

ξυλοφάγα έντομα (EN 47) και τους τερμίτες (EN 117). 
Αυτός ο κύκλος εμποτισμού, να τηρεί τον Πρότυπο DIN 68800-3 και να 

γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο εμποτισμός ολόκληρου 

του στόμφου, σύμφωνα με το EN 351-1, με στόχο να χρησιμοποιείτε το 
ξύλο, ανάλογα με την θέση, με κλάση βιολογικού κινδύνου 3 και 4 

σύμφωνα με το EN 335. 

Αφού εμποτιστεί σε αεροστεγείς κλιβάνους, το ξύλο να στεγνώνει 
επαρκώς, με σκοπό να σταθεροποιηθεί το μέγεθός του, να επιτραπεί η 

πλήρης προσκόλληση των προστατευτικών αλάτων, αλλά και για να 

γίνουν οι επόμενες επεξεργασίες (επικόλληση και βερνίκωμα). 

10. ΒΕΡΝΙΚΙΑ 
Οι λακαρισμένες επιφάνειες από πολυστρωματικό θαλάσσης να βάφονται 

σε υδάτινη βάση με μονοσυστατικά βερνίκια πιστοποιημένα κατά ΕΝ 

927-1, που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα (χρώμιο, κάδμιο και μόλυβδο) 
και να έχουν περίπου λιγότερο από 5gr/kg κόντρα πλακέ ουσίες που 

έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία ΕΟΚ 67/548. Τα 

εξαρτήματα από μασίφ ξύλο και ελάσματα πεύκου εμποτισμένου με 
πίεση να δέχονται μία επεξεργασία με χρωστικά προϊόντα εμποτισμού 

πιστοποιημένα βάσει του Προτύπου EN 927-1 τα οποία να περιέχουν σε 

ένα ποσοστό κατά βάρος μικρότερο του 2% περίπου ουσίες που έχουν 
χαρακτηριστεί επιβλαβείς από την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 67/548 και σε ένα 

ποσοστό κατά βάρος μικρότερο του 1 και του 2% περίπου αντίστοιχα 

οργανικούς και αρωματικούς διαλύτες. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται 
να πραγματοποιηθεί προκειμένου να προστατεύσει το ξύλο από την 

εκφυλιστική δράση που οφείλεται στις ακτίνες UV (φωτολυτική δράση 

στην λιγνίνη, αιτία γκριζαρίσματος του ξύλου) επιβραδύνοντας το 

γκριζάρισμα του ξύλου. 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
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11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα εξαρτήματα από ξύλινο έλασμα, να χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι 
σημαντική η σταθερότητα του μεγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η 

μείωση των φαινομένων σκασίματος. Να κατασκευάζονται με μία 

συγκολλητική ουσία κατασκευής τύπου Ι (χρήση σε εξωτερικό 
περιβάλλον) σύμφωνη με το EN 301 και δοκιμασμένη βάσει του 

Προτύπου EN 302. Αυτή η συγκολλητική ουσία, να περιέχει λιγότερο 

από 5% περίπου οργανικούς διαλύτες και να είναι πιστοποιημένη για 

την παραγωγή φερουσών κατασκευών από ξύλο σύμφωνα με το DIN 
1052. Γενικότερα στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 αναφέρονται 

αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα 

υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στους παιδότοπους. Τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν 30 αυστηρά να τηρούν τις 

προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και η χωροθέτηση των εξοπλισμών, για κάθε 
επιμέρους περίπτωση παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α που 

επισυνάπτεται. Η προτεινόμενη θέση των υπο προμήθεια ειδών, νέων 

αλλά και αυτών που προβλέπεται να μεταφερθούν, παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα Β της παρούσας Μελέτης. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες των επιμέρους 

προϋπολογισμών για τις τρείς (3) περιπτώσεις που αναλύθηκαν 

παραπάνω, οι οποίοι καταλήγουν αθροιστικά στον Συνολικό Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό. Έπειτα παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των 

προσφερόμενων υπο προμήθεια ειδών και των προσφερόμενων εργασιών, 

σε συμφωνία πάντοτε με την παρούσα Τεχνική Έκθεση. 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους επισκέπτες των κοινόχρηστων 

χώρων 
2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

3. Παιδικές χαρές πιο προσιτές προς τους χρήστες 

4. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών στους παραπάνω οικισμούς 
5. Καθαρότερο περιβάλλον παιχνιδιού 

6. Δημιουργία χώρων ασφαλείας-πρόβλεψη και αποφυγή κινδύνων 

Η προμήθεια των ειδών που αναλύθηκαν και οι απαραίτητες εργασίες 

που τις συνοδεύουν, στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή έχει τελικό 
προϋπολογισμό 69.881,40 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καλλιοντζή 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό Β. 

Ο Προϊστ. της Δ/νσης Τεχν. Υπηρες. Δ. Χίου 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Α 
 





















∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 82-

2017

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

22τ.µ.(παρτερι) * 0,40 + 

(306τ.µ. χώρος γηπ. + 

186τµ χώρος κεραµ + 129 

χώρος παιδ. Χαράς) * 0,20

133,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 

140τ.µ. *0,20 (πλακ. ασφ. + 

(22τµ +48τµ) *0,40 

(παρτέρια + 100*0,20 

(κεραµ.)

76,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 

(62τ.µ. πλακ ασφ + 65τµ 

χώρος κεραµ + 73  πλακ 

ασφ) * 0,20

40,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ

174τ.µ. (πλακ ασφ.) * 

0,20µ + 25τ.µ. (παρτ.) * 

0,4µ

44,80

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
250τ.µ. * 0,4µ 100,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 241τ.µ. * 0,4µ 96,40

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
322τ.µ. * 0,4µ 128,80

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 200τ.µ. * 0,4µ 80,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(232+44)τµ *0,4 110,40

809,40

2

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

(3,00τµ + 2,00τµ + 3,00τµ) 

* 0,40µ (κρασπ.)
3,20

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ (23τµ +50τµ) *0,40 (κρασπ.) 29,20

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 

(0,8τµ + 1,1τµ) * 0,40µ 

κρασπεδα
0,76

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ (3,9τµ + 3,5τµ)*0,4 2,96

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
16,8*0,4  (κρασπεδα) 6,72

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ (68+9+5)*0,2*0,4  (κρασπεδα) 6,56

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ
(14,5+3+10,50)*0,2*0,4  

(κρασπεδα)
2,24

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(8*0,2+2*0,4)τµ *0,4 0,96

52,60

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων (m3)

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-

ηµιβραχώδη (m3)

Τίθεται :820,00

Τίθεται :65

1

∆ΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ 2016»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
3

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ

7*0,15*0,4+1,1*0,3*0,15+6

*0,15*0,3
0,74

0,74

4

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
(ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 217,92

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 168,32

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
(ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 65,22

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 76,42

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
(ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 170,75

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 154,24

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 216,58

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 131,58

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 179,95

1380,97

5

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

307τ.µ. χώρος γηπ + 187τµ 

κεραµ. δαπ.
49,40

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 100τ.µ. κεραµ. δαπ. 10,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
65τµ κεραµ. δαπ. 6,50

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά µέσα (ton)

Τίθεται :1501,00

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή 

συνήθων µεθόδων καθαίρεσης (m3)

Τίθεται :5,00

Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (m3) 



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

65,90

6

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
25,00µ 25,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 

64 (περιµετρικό 

κιγκλίδωµα)  14 

(κιγκλίδωµα διαχωριστικό)

78,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
46,00µ. 46,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
75m 75,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
7,60+2,60+0,60 10,80

234,80

7

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00µ 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00µ 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00µ 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00µ 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00µ 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
30+5+8,5 43,50

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

43,50

8

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών. Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 

ράβδους (µµ)

Επισκευή και συµπλήρωση κιγκλιδωµάτων απλού σχεδίου γαλβανισµένα (µµ)

Τίθεται :250,00

Τίθεται :50,00

Κατασκευή περίφραξης παιδικής χαράς (µµ)

Τίθεται :75,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 48,00µ 48,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

48,00

9

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 3 τεµ. 3,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 3 τεµ. 3,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

12,00

10

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ

φράγµα µεταξυ των δυο 

κτιρίων (0,6µ*2,00µ)
25,00

25,00
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Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 

ράβδους (kg)

Τίθεται :52,00

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους (τεµ.)

Τίθεται :12,00

Τίθεται :30,00

Συρµατόπλεγµα ορθογωνικής οπής γαλβανισµένο (m2)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(9,60+0,60)*1,5 15,30

15,30
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
7*1,7 11,90

11,90
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
10,00τµ*0,4) 4,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου (m3)

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' (µµ)

Τίθεται :20,00

Τίθεται :25,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

4,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
2*10,00+9,00+24,00*0,4 38,60

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

38,60
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
155τ.µ. *0,30µ. 46,50

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 241τ.µ. * 0,30µ 72,30

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
322τ.µ. * 0,30µ 96,60

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 200τ.µ. * 0,30µ 60,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(233+44)τµ*0,30 83,10

358,50
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
128τ.µ. 128,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 136τ.µ. 136,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
62τµ + 73τµ 135,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 174τµ 174,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 τ.µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 τ.µ. 0,00

Προµήθεια µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση βότσαλων ποταµού διαµέτρου 2-8 mm 

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου (m2)

Επιστρώσεις µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ (m2)

Τίθεται :5,00

Τίθεται :365,00

Τίθεται :40,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 τ.µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 τ.µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

573,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
129τ.µ.*0,1 12,90

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 136τ.µ. * 0,1 13,60

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
(62τµ + 73τµ)*0,1 13,50

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 174*0,1 17,40

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

57,40
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

(3,00τµ + 2,00τµ + 3,00τµ) 

* 0,35µ
2,80

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 

78*0,4*0,15 

(κιγκλιδωµατων) + (18,00 + 

22,00) *0,35*0,15 

(παρτεριων)

6,78

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 

(0,8τµ + 1,1τµ) * 0,35µ 

κρασπεδα
0,67

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ (3,9τµ + 3,5τµ)*0,35 2,59

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ

50*(0,4*0,15+0,30*0,1)( 

περιµετρ. όριο.) + 

50*(0,3*0,1+ 0,1*0,3) 

(παρτέρια)

7,50

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 κµ 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(68+9+6)*0,12*0,35  

(κρασπεδα)
3,49

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ
(12,5+7,5+10,50)*0,12*0,3

5  (κρασπεδα)
1,28

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ

2,70*0,10 + 

7,50*0,12*0,20 

+8,10*0,12*0,3+2,30*0,2*0

,4+2*0,15

1,23

26,33
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Τίθεται :31,00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (m3)

Σκυροδέµατα µικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (m3)

Τίθεται :65,00

Τίθεται :580,00

∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα (m)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
30,50 + 50,00+ 14,00+11 105,50

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 22+15 37,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
6,0+8,0 14,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 53,00 53,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
33,00+8,50+6,00 47,50

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 25,00 µ 25,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
7,5*2+7,20 22,20

304,20
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

(24µ. κρασπ. παρτ. + 14µ         

κρασπ. Ταπ. + 22µ κρασπ. 

Γηπ.) * 0,35*2) 

42,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 

77*0,35*2 (κιγκλιδωµατων) 

+ (18,00 + 21,00) 

*0,3*2(παρτεριων)

77,30

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
(6µ+8µ)*2*0,35 9,80

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ (26+23,5)*2*0,35 34,65

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ

50*(0,35+0,35+0,10+0,10)( 

περιµετρ. όριο.) + 

50*(0,3+0,3+0,1+0,1) 

(παρτέρια)

85,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

30*0,3+(36+9+6)*0,3*2  

(κρασπεδα)
39,60

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ
(12,5+7,5+10,50)*0,30*2  

(κρασπεδα)
18,30

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ

7,50*0,20+8,10*0,3*2+2,3

0*0,4*2
8,20

314,85
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
178τ.µ. χώρος γηπ 178,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Τίθεται :320,00

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm και 

στεγανωτικό µάζης  (m2)

Τίθεται :340,00

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών (m2)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

178,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
155τ.µ. χώρος γηπ 155,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

155,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
187τ.µ. *0,05 9,35

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 100τ.µ. *0,05 5,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
65τµ*0,05 3,25

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

17,60
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
187τ.µ. 20εκ επικάληψη 224,40

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 100τ.µ.  20εκ επικάληψη 120,00

Αντικραδασµικό ακρυλικό δάπεδο γηπέδου (m2)

Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη” (m2)

Τίθεται :185,00

Τίθεται :166,00

Σταθεροποιηµένο κεραµικό δάπεδο (m3)

Τίθεται :25,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
65τµ  20εκ επικάληψη 78,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
155τ.µ.  20εκ επικάληψη 186,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 241τ.µ. * 20εκ επικάληψη 289,20

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
322τ.µ. * 20εκ επικάληψη 386,40

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 200τ.µ. *20εκ επικάληψη 240,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
(233+44)τµ*20εκ επικάληψη 332,40

1856,40
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
2,00 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 2,00 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
2,00 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 2,00 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1,00 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1,00 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1,00 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
1,00 τεµ. 1,00

12,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 3,00 τεµ. 3,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0,00 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0,00 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1,00 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

4,00

30

Τίθεται :4,00

Εργασίες Συντήρησης τεµ. (κατά αποκοπί).

Τίθεται :12,00

Γενικές Εργασίες τεµ. (κατά αποκοπί).

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Τίθεται :1.900,00

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο παιδων (τεµ)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
1,00 1,00

6,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΗΠΟΣ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

4,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Τίθεται :6,00

Μονάδα κούνιας τριών θέσων νηπείων /παίδων (τεµ)

Τίθεται :4,00

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο νηπιων (τεµ)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ
0,00 0,00

1,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ.
0,00

2,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ.
0,00

2,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας µε σκάλα, πλατφόρµα και σκεπή σε ίσια διάταξη (τεµ)

Κάθισµα κούνιας παίδων απο καουτσούκ (τεµ)

Τίθεται :2,00

Τίθεται :1,00

Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων (τεµ)

Τίθεται :2,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ.
0,00

4,00

36

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 1 τεµ.
1,00

1,00

37

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

1,00

38

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας µε σκάλα (τεµ)

Μονάδα τσουλήθρας µε σκάλα, δυο πλατφόρµες, καµπύλη αναρριχηση, κατάβαση 

πυροσβέστη και γεφυρα (τεµ)

Τίθεται :1,00

Τίθεται :4,00

Τσουλήθρα ευθεία πλαστική (τεµ)

Τίθεται :1,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

1,00

39

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

2,00

40

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 1 τεµ. 1,00

4,00

41

Ξύλινη τραµπάλα 2 θεσεων (τεµ)

Τραµπάλα νηπίων ελατήριο τύπου ζωάκι (τεµ)

Τίθεται :1,00

Τίθεται :4,00

Μονάδα τσουλήθρας µε σκάλα, πλατφόρµα, µπαλκόνι, καµπύλη αναρριχηση, κατάβαση 

πυροσβέστη (τεµ)

Τίθεται :2,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

3,00

42

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 2 τεµ. 2,00

5,00

43

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Τραµπάλα νηπίων ελατήριο τύπου µοτοσικλέτα (τεµ)

Τίθεται :5,00

Περιστρεφόµενο και αναρρίχηση τύπου δένδρο

Τίθεται :3,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

3,00

44

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 3 τεµ. 3,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3 τεµ. 3,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 3 τεµ. 3,00

16,00

45

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 2 τεµ. 2,00

15,00

46

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς

Τίθεται :16,00

Τίθεται :15,00

Κυλιδρικός επιδαπέδιος µεταλλικός κάδος µε καπάκι χωριτικότητας 190lt (τεµ)

Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 

φυσικού ξύλου (τεµ)

Τίθεται :3,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 1 τεµ. 1,00

9,00

47

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 10.00 τεµ. 10,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 12 τεµ. 12,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
20.00 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
60.00 τεµ. 60,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 30.00 τεµ. 30,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 16 τεµ. 16,00

148,00

48

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
20 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 10.00 τεµ. 10,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 12 τεµ. 12,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
20 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
60.00 τεµ. 60,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 30.00 τεµ. 30,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 16 τεµ. 16,00

168,00

49

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
20 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt (τεµ)

Τίθεται :9,00

Τίθεται :171,00

Θάµνοι κατηγορίας Θ4 (τεµ)

Τίθεται :151,00

Θάµνοι κατηγορίας Θ2 (τεµ)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

20,00

50

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
20 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 10 τεµ. 10,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 12 τεµ. 12,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
20 τεµ. 20,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
60.00 τεµ. 60,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 30.00 τεµ. 30,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 16 τεµ. 16,00

168,00

51 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 (τεµ)

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
9 τεµ. 9,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

15,00

52

Τίθεται :15,00

Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m (τεµ)

Τίθεται :171,00

Τίθεται :20,00



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
9 τεµ. 9,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

15,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ
9 τεµ. 9,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 2 τεµ. 2,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0 τεµ. 0,00

15,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
15 µ. 15,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
15 µ. 15,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
25 µ 25,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 10,00 µ. 10,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 10,00 µ. 10,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 20,00 µ. 20,00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt (τεµ)

Τίθεται :15,00

Τίθεται :15,00

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0,00 0,00

95,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
26,00µ (παρτερια) 26,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
30,00 µ. 30,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 µ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
23,00µ. (παρτέρι) 23,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ

21,00µ + 29,00µ. 

(παρτερια) 50,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

8,00µ + 33,00µ.+5,00 

(παρτερια) 46,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ
(6,00µ + 10,00µ.) παρτερια 16,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0,00 0,00

191,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0,00 0,00

6,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ
1 τεµ. 1,00

Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές, µεταλλικά διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2 (τεµ)

Τίθεται :205,00

Τίθεται :6,00

Οικιακός προγραµµατιστής µπαταρίας µιας στάσης (τεµ)

Τίθεται :95,00

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο µε σταλάκτες µακράς διαδροµής µε 

απόσταση σταλακτών 33 cm (m)



α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΠαιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0 τεµ. 0,00

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ 1 τεµ. 1,00

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 0,00 0,00

6,00
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Παιδικη χαρα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ- ΧΙΟΣ

23,00τ.µ.(από σχεδιο - 

παρτέρι) *0,40µ + 
9,20

Παιδικη χαρα ΦΟΡΟΣ - ΧΙΟΣ 
50,00τ.µ.(από σχεδιο - 

παρτέρι) *0,40µ 20,00

Παιδικη χαρα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΧΙΟΣ 0,00 κµ 0,00

Παιδικη χαρα ΕΥΡΕΤΗ - ΧΙΟΣ 25,00τ.µ.(παρτέρι) *0,40µ 10,00

Παιδικη χαρα ΚΗΠΟΣ - ΧΙΟΣ
40,00µ.* 0,8 (από σχεδιο 

Α8 - παρτέρι) *0,40µ 
12,80

Παιδικη χαρα ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ - 

ΧΙΟΣ

45,00τ.µ *0,40µ 50,00τ.µ( 

*0,40µ 
42,00

Παιδικη χαρα ΚΛΕΙ∆ΟΥ 0,00 κµ

Παιδικη χαρα ΜΕΣΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(27,00τ.µ +4,00τ.µ 

+6,50τµ)*0,40µ 
15,00

Παιδικη χαρα ΚΑΛΑΜΩΤΉ (9,00τ.µ +5,00τ.µ)*0,40µ 5,60

Παιδικη χαρα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 17,00ΤΜ*0,40 6,80

121,40

Επικαιροποιηση

14/6/2017 Θεωρήθηκε 

Ο Μελετητής Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ.

Καλλιοντζή Παναγιώτα Παπαλάνης Ελευθέριος 

Αγρ.Τοπ. Μηχ. ΠΕ Πολ. Μηχ/κός µε Β Βαθµό 

Τίθεται :130,00

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος (m3)

Τίθεται :6,00



∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθµός Μελέτης :  100/2016

∆ήµος  : ΧΙΟΥ

Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
∆απάνη

Μερική
∆απάνη

Ποσότητα

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

∆απάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων

820 11,60 9.512,00ΟΙΚ 2112 m31ΟΙΚ 20.02.Ν

2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων
σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

65 24,05 1.563,25ΟΙΚ 2122 m32ΝΑΟΙΚ
Α\20.04.01

3 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα,
µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων
καθαίρεσης

5 31,80 159,00ΟΙΚ 2226 m33ΝΑΟΙΚ
Α\22.10.01

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά
µέσα

1.501 1,65 2.476,65ΟΙΚ 1104 ton4ΝΑΟΙΚ
Α\10.01.02

5 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους

75 15,30 1.147,50ΝΟ∆Ο 3121Β m35ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1

14.858,40 14.858,40Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Σιδηρά θερµογαλβανισµένα
κιγκλιδώµατα από ράβδους
συνήθων διατοµών, από
ευθύγραµµες ράβδους.

250 66,00 16.500,00ΟΙΚ 6401 µµ6ΝΑΟΙΚ
Α\64.01.01Ν

2 Κατασκευή περίφραξης παιδικής
χαράς

50 64,80 3.240,00ΟΙΚ 6402 µµ7Ο∆Ο Β3.Ν

3 Επισκευή και συµπληρωση
κιγκλιδώµατων απλού σχεδίου
γαλβανισµένα

52 35,90 1.866,80ΟΙΚ 6416 m8ΝΑΟΙΚ
Β\64.16.01Ν

4 Θύρες θερµογαλβανισµένα απλού
σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

12 215,50 2.586,00τεµ9ΝΑΟΙΚ Α\62.21Ν

5 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους
συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου
από ευθύγραµµες ράβδους

30 4,50 135,00ΟΙΚ 6401 kg10ΝΑΟΙΚ
Α\64.01.01

6 Συρµατόπλεγµα ορθογωνικής οπής
γαλβανισµένο

25 9,40 235,00ΟΙΚ 6447 m211ΝΑΟΙΚ Β\64.47Ν

7 Χρωµατισµοί σωληνώσεων,
διαµέτρου από 1 1/4 έως 2''

20 2,25 45,00ΟΙΚ 7767.4 µµ12ΝΑΟΙΚ
Α\77.67.02

8 Λιθοδοµές ανωδοµών µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των
150 kg τσιµέντου

5 93,00 465,00ΟΙΚ 4307 m313ΝΑΟΙΚ
Α\43.01.02

9 ∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων
λιθοδοµών, ηµιξέστων,
ψευδοϊσοδόµων

40 22,50 900,00ΟΙΚ 4511 m214ΝΑΟΙΚ
Α\45.05.01

10 Προµήθεια µεταφορά επί τόπου και
τοποθέτηση βότσαλων ποταµού
διαµέτρου 2-8 mm.

365 90,00 32.850,00ΟΙΚ 2162 m315ΝΑΟΙΚ Α\20.20.Ν

11Επιστρώσεις µε ελαστικό δάπεδο
ασφαλείας 50x50x5 εκ

580 40,00 23.200,00ΟΙΚ 7397 ΤΜ16ΟΙΚ 73.97Ν

12 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

65 90,00 5.850,00ΟΙΚ 3214 m317ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.04

13 Σκυροδέµατα µικρών έργων για
κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20

31 106,00 3.286,00ΟΙΚ 3214 m318ΝΑΟΙΚ
Α\32.05.04

14 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών
σε επιφάνειες από σκυρόδεµα

320 2,80 896,00ΟΙΚ 3816 m19ΝΑΟΙΚ Α\38.18

Σε µεταφορά 92.054,80 14.858,40



Ολική
∆απάνη

Μερική
∆απάνη

Ποσότητα

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

∆απάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

Από µεταφορά 92.054,80 14.858,40

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

15 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιµοποιούµενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

96 16,80 1.612,80ΟΙΚ 3223Α.5 m320ΝΑΟΙΚ
Α\32.25.03

16 Πρόσθετη αποζηµίωση
σκυροδέµατος C16/20 λόγω ειδικών
συνθηκών

96 22,00 2.112,00ΟΙΚ 3214 m321ΝΑΟΙΚ
ΣΚΥΡ.1620

17 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 340 22,50 7.650,00ΟΙΚ 3811 m222ΝΑΟΙΚ Α\38.02

18 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου
µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου
πάχους 5 cm και στεγανωτικό µάζης

185 26,00 4.810,00ΟΙΚ 7373.1 m223ΝΑΟΙΚ
Α\73.91Ν1

19 Αντικραδασµικό ακρυλικό δάπεδο
γηπέδου

166 17,70 2.938,20m224ΟΙΚ 73.96Ν3

20 Σταθεροποιηµένο κεραµικό δάπεδο 25 370,27 9.256,75ΟΙΚ 7396 κ.µ.25ΟΙΚ 73.96.1Ν

21 Γεωύφασµα θεµελίωσης
επιχωµάτων σε "µαλακά εδάφη"

1.900 2,30 4.370,00ΟΙΚ 7914 m226ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.3

22 Προσαυξησή τιµής αδρανών υλικών
λόγω ειδικών συνθηκών

440 4,00 1.760,00Ο∆Ο 3221.Β m327ΝΑΟ∆Ο ∆Χ1

23 Γενικές Εργασίες 12 139,20 1.670,40τεµ28ΟΙΚ ΓΕΝ.ΕΡΓ

24 Εργασίες Συντήρησης 4 186,00 744,00τεµ29ΟΙΚ ΕΡΓ.ΣΥΝΤ

128.978,95 128.978,95Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

1 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από
ξύλο παιδιών

6 780,00 4.680,00ΟΙΚ 5104 τεµ30ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν

2 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από
ξύλο νηπίων

4 980,00 3.920,00ΟΙΚ 5104 τεµ31ΝΑΠΡΣ
Β12.11Ν2

3 Μονάδα κούνιας τριών θέσων
νηπείων/παίδων

1 1.055,00 1.055,00ΟΙΚ 5104 τεµ32ΝΑΠΡΣ
Β12.11Ν4

4 Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων 2 155,00 310,00ΟΙΚ 5104 τεµ33ΝΑΠΡΣ Β12.18

5 Κάθισµα κούνιας παίδων απο
καουτσούκ

2 60,00 120,00ΟΙΚ 5104 τεµ34ΝΑΠΡΣ Β12.19Ν

6 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας µε
σκάλα,  πλατφόρµα και σκεπή σε
ίσια διάταξη

4 1.880,00 7.520,00τεµ35ΝΑΠΡΣ
Β12.20Ν1

7 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας µε
σκάλα

1 1.100,00 1.100,00τεµ36ΝΑΠΡΣ
Β12.20Ν6

8 Τσουλήθρα ευθεία πλαστική 1 280,00 280,00τεµ37ΝΑΠΡΣ
Β12.20Ν5

9 Μονάδα τσουλήθρας µε σκάλα,δυο
πλατφόρµες, καµπύλη αναρριχηση,
κατάβαση πυροσβέστη και γέφυρα

1 5.200,00 5.200,00τεµ38ΝΑΠΡΣ
Β12.20Ν3

10 Μονάδα τσουλήθρας µε σκάλα,
πλατφόρµα, µπαλκόνι, καµπύλη
αναρριχηση, κατάβαση πυροσβέστη

2 2.050,00 4.100,00τεµ39ΝΑΠΡΣ
Β12.20Ν4

11Ξύλινη τραµπάλα δύο θεσεων 4 450,00 1.800,00τεµ.40ΝΑΠΡΣ
Β12.15Ν1

12 Τραµπάλα νηπίων ελατήριο τύπου
ζωάκι

3 500,00 1.500,00τεµ41ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν3

13 Τραµπάλα νηπίων ελατήριο τύπου
µοτοσικλέτα

5 440,00 2.200,00τεµ.42ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν4

14 Περιστρεφόµενο και αναρρίχηση
τύπου δένδρο

3 1.660,00 4.980,00τεµ.43ΝΑΠΡΣ Β12.2Ν1

15 Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από
διαµορφωµένους σωλήνες και
δοκίδες φυσικού ξύλου

16 250,00 4.000,00τεµ44ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν

16 Κυλινδρικός επιδαπέδιος µεταλλικός
κάδος µε καπάκι χωρητικότητας
περίπου 190lt

15 170,00 2.550,00τεµ45ΝΑΠΡΣ Β11.11Ν

Σε µεταφορά 45.315,00 143.837,35



Ολική
∆απάνη

Μερική
∆απάνη

Ποσότητα

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

∆απάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

Από µεταφορά 45.315,00 143.837,35

Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

17 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου
παιδικής χαράς

9 33,00 297,00ΟΙΚ 6541 τεµ.46ΝΑΟ∆Ο
Α\Ε08.2Ν

18 Θάµνοι, κατηγορίας Θ2 151 4,30 649,30ΠΡΣ 5210 τεµ47ΝΑΠΡΣ ∆02.2

19 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 2,00 - 4,00 lt

171 1,10 188,10ΠΡΣ 5210 τεµ48ΝΑΠΡΣ Ε09.4

20 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4 20 14,00 280,00ΠΡΣ 5210 τεµ49ΝΑΠΡΣ ∆02.4

21 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

171 0,60 102,60ΠΡΣ 5130 τεµ50ΝΑΠΡΣ Ε01.1

22 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆3 15 12,50 187,50ΠΡΣ 5210 τεµ51ΝΑΠΡΣ ∆01.3

23 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

15 1,50 22,50ΠΡΣ 5120 τεµ52ΝΑΠΡΣ Ε01.2

24 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 4,50 - 12,00 lt

15 1,30 19,50ΠΡΣ 5210 τεµ53ΝΑΠΡΣ Ε09.5

25 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20
mm

95 0,35 33,25ΗΛΜ 8 m54ΝΑΠΡΣ Η01.1.2

26 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) µε σταλάκτες
µακράς διαδροµής, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm

205 0,32 65,60ΗΛΜ 8 m55ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1

27 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές,
µεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20
(cm), πάχους 1,2 mm

6 45,00 270,00ΗΛΜ 8 τεµ56ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.1Α

28 Οικιακός προγραµµατιστής
µπαταρίας µίας στάσης

6 60,00 360,00ΗΛΜ 52 τεµ57ΝΑΠΡΣ Η09.2.1

29 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 130 8,50 1.105,00ΠΡΣ 1710 m358ΝΑΠΡΣ ∆07

48.895,35 48.895,35Σύνολο 3. ΠΡΑΣΙΝΟ

192.732,70Αθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 34.691,8918,00 %

Αθροισµα
Απρόβλεπτα 15,00 %

227.424,59

34.113,69

Γενικό Σύνολο

Αθροισµα

17,00 %ΦΠΑ

261.538,28

44.461,51

305.999,79

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

306.000,00

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

  14/06/2017

Οι µελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  14/06/2017

Ο προϊστάµενος

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολ. Μηχανικός µε β βαθµό
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 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος  : ΧΙΟΥ 
  Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016 
 Αριθμός Μελέτης :  82/2017  
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 

έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 

τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 

μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 

άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 

συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 

ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 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. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 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 κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 

πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 
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αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 

αλλού. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον 

προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 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 Έργο, 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 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. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 

απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 

έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 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 κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 

μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες 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. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην 

των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
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  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 

οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 

(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  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  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) 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.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 

των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 

φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 

τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 

δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 

των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) 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, 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]),  

1.1.14 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. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται 

στη μελέτη. 
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1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 

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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 

κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 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 ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 

προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 

δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 

τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 

ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, 

ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 

ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 

διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 

εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 

των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 

και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 

οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων 

κ.λπ. 

1.1.26 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. 
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1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην 

περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 

υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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 δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 

συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 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%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 

προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται 

σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις 

δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
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προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 
με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών 

προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC 

κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 

των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 

μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 

αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 

τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 

συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
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(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 

Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 

ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η 

σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό 

πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

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 ένός 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, 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. 
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 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 
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- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, 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 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 πρόκεται 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) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 
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α/

α 

Είδος 

 

Συντελεστής 

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) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

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 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων 
είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι 
ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα  των ΝΕΤ ΟΙΚ 

περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 
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2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι 
απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο 
(λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα 
αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 
μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου να 

γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

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 
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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 καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. 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 αλλουμινίου, 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. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 

των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 
με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   
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 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
3
), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 

βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. 

Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 

έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και 

μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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  Α.Τ. : 1 
   
 Άρθρο : ΟΙΚ 20.02.Ν Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
 χώρων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100% 
 
 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για την 
 δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
 συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 
 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή 
 εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
 υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
 μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 
 αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση 
 απόσταση έως 30 m. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και 
 μετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,60 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
 γαιώδη-ημιβραχώδη  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  100% 
 
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός 
 από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
 επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος 
 της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
 στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
 πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 
 και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του 
 πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την 
 μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
  
 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
 σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 24,05  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100% 
 
 Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός 
 είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
 δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 
 και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
 ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
 οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
  
 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
  
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

 31,80 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : 4  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104  100% 
 
 Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
 χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 
 σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
  
 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
  
 Τιμή ανά τόνο (ton). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,65 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 5  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  100% 
 
 Κατασκευή υπόβασης 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. 
  
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 8 
 
 Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 
 την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,30  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 6  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01Ν Σιδηρά θερμογαλβανισμένα κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, 
 από ευθύγραμμες ράβδους.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100% 
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θερμογαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων περιφράξεων, 
 από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των κιγκλιδωμάτων και 
 των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
 τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
  
 Το κιγκλιδωμά αποτελειται από μεταλλικά πάνελ (πλαίσια)και ορθοστάτες (λάμα 
 σύνδεσης), αναλύτικά: 
  
 Τα μεταλλικά πάνελ (πλαίσιο)είναι διαστάσεων 1000mm x 2000mm (ϋψος x Μήκος) 
 κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη ακαμψία και ασφάλεια 
 που απαιτείται για την περίφραξη του χώρου. Τα πάνελ κατασκευάζονται από 
 περιμετρική λάμα 40χ8 mm και με ευθύγραμμές κατακόρυφες ράβδους Φ14mm απόσστασης 
 μεταξύ τους 80mm (καθαρό κενό) στεραιωμένες επι του πλαισίου. 
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 Ο κάθε ορθοστάτης (λάμα σύνδεσης) αποτελείται από δοκό ΙΡΕ 80 ύψους 1,08m με 
 τρύπες για στερέωση με αντικλεπτικά μπουλόνια και η βάση στήριξης θα είναι από 
 λαμαρίνα (λαπάτσα) διαστάσεων 100x1800mm πάχους 10mm με 4 τρύπες για στερέωση των 
 βυσμάτων Express Μ10χ100, βαρέως τύπου. Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται - 
 τοποθετούνται επί σκυροδέματος. Σε περίπτωση στερέωσης επί λιθοδομής στην τιμή 
 περιλαμβάνεται φωλιά διαστάσεων 20χ25εκ. και βάθους 30εκ. και πλήρωσης από 
 σκυρόδεμα C16/20. 
  
 Τα κιγκλιδώματα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με πιστοποίηση κατά ΕΝ 
 10204, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
 (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
  
 Τα πλαίσια θα συνδεθούν μεταξύ τους με θερμογαλβανισμένα μικροϋλικά (βίδες, 
 παξιμάδια κ.λ.π.) η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του 
 κιγκλιδώματος. 
  
  
 Όπου απαιτηθεί συμπλήρωμα καγκέλου μήκους μικρότερου των δύο μέτρων η πληρωμή του 
 τεμαχίου αυτού θα είναι ανάλογη του μήκους του. 
  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
  
 Προμήθεια κιγκλιδώματος, (Τιμή Εμπορίου)  τεμ.         44,7+9 =          53,7 
 Μεταφορά κιγκλιδώματος, (Τιμή Εμπορίου)  τεμ.         1 =           1,0 
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h     0,30x        20,42 =           6,1 
 Εργ       (001)  h    0,30x          17,31 =          5,2  
 ΕΥΡΩ----------------------------- (Αριθμητικά) : 66,00  
 Αθροισμα                 66,0 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 
 Τιμή ενός μμ 66,00 
 εξήντα έξι 

 
 Α.Τ. : 7  
 Άρθρο : ΟΔΟ Β3.Ν Κατασκευή περίφραξης παιδικής χαράς 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402  100% 
 
 Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης διαστάσεων 205Χ10Χ100 εκ σύμφωνα με τα σχέδια 
 της μελέτης. Οι κάθετοι δοκοί θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνα 60Χ60Χ2mm Οι 
 οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από σιδηροσωλήνα 30Χ30Χ2 ενώ τα κάθετα κιγκλιδώματα 
 θα κατασκευαστούν από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,8 εκατοστών μήκους 84 
 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά. 
 Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως σιδηροσωλήνες θερμής εξέλασης ποιότητας 
 St 37-2 DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα 
 polyester, δύο στρωμάτων. 
 Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν το 
 πρότυπο ΕΝ351. Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση 
 και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία είναι 10-15%. Τα χρώματα 
 και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για την βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά, 
 δεν να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και να 
 είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2 
 Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι. 
 Οι τάπες που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. 
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
 απόσταση στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, των σιδηροσωλήνων, της ξυλείας 
 και λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών θεμελίωσης, 
 διευθέτησης της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης, 
 απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή 
 χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, τοποθέτησης και στερέωσης 
 όλων των υλικών μεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
 εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την 
 πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις 
 οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται 
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 επίσης ανηγμένα η δαπάνη των φθορών, των απομειώσεων, των αντηρίδων και των 
 γωνιαίων πασσάλων σύμφωνα με τα σχέδια για την έντεχνη κατασκευή της περίφραξης 
 σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης, για βαθμιδωτή ή μη διάταξη 
 της κατά μήκος τομής της περίφραξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης 
 Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,00μ 
 (Τ.Ε) m2    1,00x       53,68 =          53,7 
 Εργασία 
 Τεχν             (003)  h    0,30x      19,87 =           6,0 
 Βοηθ             (002)  h    0,30x      16,84 =           5,1 
 ----------------------------- ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 64,80 
 Αθροισμα                 64,8 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Τιμή ενός m2 ευρώ 64,80 
 εξήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά  
 Α.Τ. : 8  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.16.01Ν Επισκευή και συμπληρωση κιγκλιδώματων απλού σχεδίου γαλβανισμένα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416  100% 
 
 Επισκευή και συμπλήρωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων απλόυ σχεδίου, στην τίμη 
 περιλαμβάνεται η προμήθεια των γαλαβανισμένων κοιλοδοκών, η εργασία τοποθέτησης 
 τους, η εργασία αποξήλωσης τμήματων που δεν χρειαζονται και ο ελαιοχρωματισμός 
 στην αποχρωση των υφισταμένων. Η καθαρή απόσταση των κοιλοδοκών θα πρέπει να 
 είναι μικρότερη των 8,50εκ. και μεγαλύτερη των 2,50εκ. 
  
 Προμήθεια κοιλοδοκου 30*30*2mm,(Τιμή Εμπορίου) τεμ.   16/6x5 =          13,3 
 Χρωματισμοί κοιλοδοκών,(Τιμή Εμπορίου) τεμ.   2,25x5 =          11,3 
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h     0,30x        20,42 =           6,1 
 
 Εργ       (001)  h    0,30x          17,31 =          5,2 
  
 Αθροισμα                 35,9 
 Τιμή ενός μμ 35,90 
 τριάντα πέντε και ενενήντα λεπτά  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,90  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 9  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.21Ν Θύρες θερμογαλβανισμένα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 
  
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θερμογαλβανισμένης πόρτας, από ράβδους συνήθων 
 διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της πόρτας και των υλικών ήλωσης και 
 στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
 της πόρτας. 
  
 Η πορτα αποτελειται: 
 -πλαίσιο από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3mm. 
 -το φύλλο της πόρτας θα είναι με σχέδιο όπως τα κάγκελα της περίφραξης, δηλαδή 
 κάθετα στρογγυλά στοιχεία διατομής Φ14 με απόσστασης μεταξύ τους 80mm (καθαρό 
 κενό) στεραιωμένες επι του πλαισίου. 
 -Η κλειδαριά θα είναι εξωτερική για εύκολη αλλαγή εάν χρειαστεί με το πέρασμα του 
 χρόνου. 
 -Τα σταθερά στοιχεία της πόρτας θα είναι το μεν ένα μπινί από κοιλοδοκό 40χ40χ3mm 
 με λάμα 30χ5 για να κλείνει η πόρτα και το δε άλλο θα είναι πάλι από κοιλοδοκό 
 40χ40χ3 με 2 απλούς μεντεσέδες Φ22. 
  
 Η πορτα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με πιστοίηση κατά ΕΝ 
 10204,γαλβανισμένη εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή 
 (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
  
 Τα μικροϋλικά (βίδες, παξιμάδια μεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι θερμογαλβανισμένα η 
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 τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του κιγκλιδώματος. 
  
 Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ) 
  
 Προμήθεια θύρας, (Τιμή Εμπορίου)  τεμ.         203,20 =         203,2 
 Μεταφορά θύρας,                   τεμ.         1 =           1,0 
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h     0,30x        20,42 =           6,1 
 Εργ       (001)  h    0,30x          17,31 =          5,2 
 -----------------------------  
 ΕΥΡΩΑθροισμα                215,5 (Αριθμητικά) : 215,50  
 Τιμή ενός τεμαχίου 215,50 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 διακόσια δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
 
 Α.Τ. : 10  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
 ευθύγραμμες ράβδους  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100% 
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων 
 κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
 μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την 
 πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
  
 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 
  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 11  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.47Ν Συρματόπλεγμα ορθογωνικής οπής γαλβανισμένο 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447  100% 
 
 Προμήθεια συρματόπλεγματος γαλβανισμένο ορθογωνικής οπής 10x6cm πάχους 2,60 έως 
 2,80mm τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 
  
 (Τιμή Εμπορίου)τεμ.   36/20 =           1,8 
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h     0,20x        20,42 =           4,1 
 Εργ       (001)  h    0,20x          17,31 =          3,5 
  
 Αθροισμα                  9,4 
  
 Τιμή ανά τερταγωνικό μέτρο (m2) 9,40 
 εννέα και σαράντα λεπτά ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,40 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 12  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4  100% 
 
 Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
  
 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2". 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,25  
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : 13 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\43.01.02 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307  100% 
 
 Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων 
 (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις 
 μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 
 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
  
 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 93,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  

 
 Α.Τ. : 14 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\45.05.01 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, ημιξέστων, ψευδοϊσοδόμων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4511  100% 
 
 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε 
 οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. 
 Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η 
 κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των 
 επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 
 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους 
 και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα. 
  
 Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών. 
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,50 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 15  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.20.Ν Προμήθεια μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση βότσαλων ποταμού διαμέτρου 
 2-8 mm. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100% 
 
 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιονδήποτε τρόπο, με προσοχή, πλυμένων, 

διαβαθμισμένων βότσαλων ποταμού, διαμέτρου 2-8 mm, το οποίο προστατεύει τα παιδιά από χτυπήματα 

σε πτώσεις.  

- Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση, από οποιαδήποτε 

απόσταση των υλικών.  

- Με την τοποθέτηση διαβαθμισμένων βότσαλων θα επιτυγχάνεται εκτός από την απαιτούμενη ασφάλεια 

από πτώσεις, η παρεμπόδιση της ανάπτυξης των αγριόχορτων. 

- Ο τρόπος διάστρωσης των διαβαθμισμένων χαλίκων, καθώς και οι προδιαγραφές του υλικού οφείλει 

να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγμα του 

υλικού που να συνοδεύεται από σχετική Εκθεση δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ 933-1.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), με την μεταφορά του από οποιαδήποτε απόσταση.  

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), με την μεταφορά του από οποιαδήποτε απόσταση. ΕΥΡΩ

 (Αριθμητικά) : 90,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 16 
 Άρθρο : ΟΙΚ 73.97Ν Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ 
 Σχετικό : ΟΙΚ 7397 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397  100% 
 
 Προμήθεια και τοποθέτηση αντικραδασμικού δαπέδου με πλάκες ασφαλείας με τις εξής 
 προδιαγραφές: 
 - Οι πλάκες ασφαλείας θα αποτελούνται εξολοκλήρου από έγχρωμο ανακυκλωμένο 



  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ      20 

 

 καουτσούκ σε κεραμιδί ή πράσινη απόχρωση και συγκολλητικά πολυουρεθάνης. Πρέπει 
 να έχουν ενισχυμένη σύσταση η οποία που παρέχει στις πλάκες ασφαλείας εξέχουσα 
 αντοχή στην τριβή. 
 - Στο κάτω μέρος των πλακών θα υπάρχουν αυλακώσεις για τη δίοδο των υδάτων. Οι 
 διαστάσεις των πλακών θα είναι 50Χ50Χ5 cm. Η εφαρμογή τους θα γίνει με κόλλα 
 πολυουρεθάνης και με την παράλληλη χρήση ειδικών πύρων. 
 - Δύναται να απαιτηθεί η χρήση ειδικών τεμαχίων (πλαίνη απόλιξη δαπεδου), 
 διαστάσεων 50Χ50Χ5 cm, για την τοποθέτηση περιμετρικά,εφόσον υπάρχει ανάγκη 
 αλλαγής υψομέτρου. 
 - Οι προδιαγραφές του δαπέδου θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που 
 προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ-1176 και ΕΝ-1177 και να συνοδεύεται από κατάλληλο 
 πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η τελική επιλογή της 
 επιθυμητής απόχρωσης (κεραμιδί ή πράσινο) θα γίνει μετά από υπόδειξη της 
 Υπηρεσίας 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του δαπέδου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 13 
 
 πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συστήματα 
 Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 17  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\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 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 
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 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). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 90,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 18  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100% 
 
 Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 
 σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις 
 διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την 
 συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
 σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 
 πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
 οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 
 κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
 μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
 μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
 τιμή του άρθρου 32.02. 
  
 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). (Αριθμητικά) : 106,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : 19  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100% 
 



  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ      22 

 

 Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 
 σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή 
 πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους 
 ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να 
 προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή 
 επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80  
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 20  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 
 της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές 
 από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5  100% 
 
 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
 συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
 δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
 προσωπικού. 
  
 Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
 υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
 επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
 μαζί με άλλα. 
  
 Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
 τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
  
 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). (Αριθμητικά) : 16,80  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 21  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΚΥΡ.1620 Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος C16/20 λόγω ειδικών συνθηκών  
 Σχετικό : ΟΙΚ 3214 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100% 
 
 Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων 
 μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 Τιμή ανά κ.μ.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

 
 Α.Τ. : 22  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100% 
 
 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
 διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
 εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
 με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
 (τύποι)". 
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
 υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
 καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
 διαμόρφωσή του. 
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 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,50 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 23  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.91Ν1 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
 πάχους 5 cm και στεγανωτικό μάζης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 
 
 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
 οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
 προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
 σύμφωνα με την μελέτη και στεγανωτικό μάζης. 
  
 Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
 α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
 κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 
 κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 
 υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό. 
 β) Στεγανωτικό μάζης 
 γ) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 
 δ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση 
 στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 
 ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές 
 και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
 ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
 σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές 
 υλικό. 
 ζ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 
 αυτής με νάϋλον. 
 Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
 μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 26,00  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : 24  
 Άρθρο : ΟΙΚ 73.96Ν3 Αντικραδασμικό ακρυλικό δάπεδο γηπέδου 
 
  
 
 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με χυτή ελαστική, ακρυλική, 
 αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση. 
 Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από 
 σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Να περαστεί με αστάρι τύπου ριτιβεξ 300γρ/τμ. Στην 
 συνέχεια να γίνει επίπαση της επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο 2kgr/τμ και μάζεμα την 
 έπομένη μέρα απορρόφηση με σκούπα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, 
 αυτοεπιπεδούμενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, σε πάχος 
 ενός χιλιοστoύ (1mm), με ειδικά εργαλεία. Ακολουθεί διάστρωση της τελικής 
 επιφάνειας με το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος 
 ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου σε 2 σταυροειδείς 
 στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο 
 για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες. 
 Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
 το αντίστοιχο πιστοποιητικό του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 
  
  
 Χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, 
 αντιολισθηρή βαφή γηπέδων 
 (Τ.Ε) m2    1,00x       14,00 =          14,0 
 Εργασία 
 Τεχν             (003)  h    0,10x      19,87 =           2,0 
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 Βοηθ             (002)  h    0,10x      16,84 =           1,7 
 ----------------------------- 
 Αθροισμα                 17,7 
 Τιμή ενός m2 ευρώ 17,70 
 
 
 δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,70  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 25  
 Άρθρο : ΟΙΚ 73.96.1Ν Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 
 
 Επίστρωση περιβάλλοντα χώρου με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο τελικού 
 συμπηκνωμένου πάχους 5εκ, χρώματος ερυθρού (κεραμιδί) υδατοπερατoύ από το νερό. 
 Η εφαρμογή θα γίνει επάνω σε  αρκετά καλά συμπηκνωμένο έδαφος από θραυστό υλικό 
 λατομείου (το κόστος του θραυστού υλικού καλύπτεται με το άρθρο Α/20.20). Το 
 ποσοστό κλίσης του χωμάτινου δαπέδου δεν θα ξεπερνάει το 5%.Σε διαφορετική 
 περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί μονόπλευρη κλίση για να οδηγούνται τα νερά 
 προς την μία πλευρά του δαπέδου και να ελεχιστοποιήσουν την πιθανότητα διάβρωσης. 
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων υλικών, 
 πρόσμικτων υλικών και  των  απαραίτητων  μηχανημάτων  στον  τόπο  του έργου, η 
 εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, 
 την τεχνική περιγραφή της  μελέτης, και τις  τεχνικές προδιαγραφές και  τους 
 διεθνείς κανονισμούς  για  τα σταθεροποιημένα κεραμικά δάπεδα. 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά κ.μ. (Αριθμητικά) : 370,27  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 26  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β64.3 Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100% 
 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για 
 την ενίσχυση "μαλακών εδαφών" στις θέσεις έδρασης επιχωμάτων, σύμφωνα με την 
 μελέτη, βάρους 300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση >=20 kN/m 
 κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και 
 αντοχής σε διάτρηση  3000 N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236. 
  
 Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 
  
 - το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
 εργασιών 
  
 - η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 
  
 - η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 
  
 Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή 
 των επιχωμάτων, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα. 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,30 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας εδάφους με γεωύφασμα. (Ολογράφως) :

 ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 27  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ1 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών  
 Σχετικό : ΝΑΟΔΟ 3211.ΒΣΧ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3221.Β  100% 
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 Προσαύξηση της τιμής μονάδας αδρανών υλικών λατομείου  λόγω ειδικών συνθηκών 
 (θαλασσίων μεταφορών κλπ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ . 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : 28  
 Άρθρο : ΟΙΚ ΓΕΝ.ΕΡΓ Γενικές Εργασίες 
 
  
 
 Στις "Γενικές Εργασίες" περιλαμβάνονται εργασίες όπως αποξήλωση των υφιστάμενων 
 όργανων που παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. 
 (αναλυτικά στην Τεχνική Εκθεση για κάθε παιδική χαρά), και γενικά εργασίες 
 αποξήλωσης αντικειμένων πρέπει να απομακρυνθούν από τον χώρο της παιδικής χαράς. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
  
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h    3,0x 20,42 =  61,3 
 Εργ       (001)  h    4,5x 17,31 =  77,9 
 ----------------------------- 
 Αθροισμα                139,2 
 Τιμή ενός μμ 139,20  
 ΕΥΡΩεκατόν τριάντα εννέα και είκοσι λεπτά (Αριθμητικά) : 139,20  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 29  
 Άρθρο : ΟΙΚ ΕΡΓ.ΣΥΝΤ Εργασίες Συντήρησης 
 
  
 
 Στις "Εργασίες Συντήρησης" περιλαμβάνονται εργασίες επισκευής, γενικότερης 
 συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης οργάνων, μαζί με την 
 αξία των αναγκαίων μικροϋλικών και κάθε άλλης εργασίας, ώστε με την περάτωσή τους 
 να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Για κάθε παιδική 
 χαρά αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και στην έκθεση ελέγχου του 
 διαπιστευμενου φορέα πιστοποίησης. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
  
 Εργασία 
 Τεχν       (003)  h    6,19x 20,42 = 126,4 
 Εργ       (001)  h    3,441x 17,31 =  59,6 
 ----------------------------- 
 Αθροισμα                186,0 
 Τιμή ενός τεμάχιο 186,00  
 ΕΥΡΩεκατόν ογδόντα έξι (Αριθμητικά) : 186,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : 30  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο παιδιών 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100% 
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων παίδων από 
 ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν 
 λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη 
 τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 - Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm 
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 - Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η 
 παγίδευση δακτύλων. 
 - Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο 
 άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό 
 της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να 
 μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
 - Καθίσματα ασφαλείας παίδων, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από 
 το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες 
 της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m. 
 - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 
 οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συστήματα Διαχείρισης 
 Ποιότητας ISO 9001  
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 780,00  
  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 Α.Τ. : 31  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν2 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο νηπίων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100% 
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, με 
 τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν 
 λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη 
 τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 - Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm 
 - Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η 
 παγίδευση δακτύλων. 
 - Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο 
 άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό 
 της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να 
 μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
 - Καθίσματα ασφαλείας νηπίων, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από 
 το έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες 
 της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m. 
 
 - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 
 οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
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 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 980,00 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 32  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν4 Μονάδα κούνιας τριών θέσων νηπείων/παίδων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100% 
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τριών θέσων 
 νηπείων/παίδων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Το όργανο αποτελείται απο δύο μεταλλικές οριζόντιες δοκούς, έξι ξύλινα 
 υποστυλώματα, δύο καθίσματα παίδων με αλυσίδες και ένα καθίσματα νηπίων με 
 αλυσίδες. 
 Περιγραφή 
 - Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο 
 σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε 
 κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 
 100Χ100mm. 
 - Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται έξι 
 κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των 
 καθισμάτων. 
 - Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι 
 κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. 
 Το κάθισμα νηπίων έχει διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και έχει την μορφή λίκνου όπου το 
 παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
 κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.055,00  
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 33  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.18 Κάθισμα ασφάλειας κούνιας νηπίων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100% 
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά καθίσματος ασφαλείας κούνιας νηπίων με 
 τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Κάθισμα διαστάσεων 30 - 40 cm, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των 
 νηπίων, από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης 
 - Σκελετός από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό 
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 - Διάταξη ανάρτησης στις αλυσίδες με μη λιπαινόμενα έδρανα από NYLON ή αντίστοιχο 
 υλικό 
 - Γάντζοι στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένοι εν θερμώ, με κρίκους 
 διαμέτρου 5 - 6 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 155,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 34  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.19Ν Κάθισμα κούνιας παίδων απο καουτσούκ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100% 
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά καθίσματος κούνιας παίδων από καουτσούκ 
 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Το κάθισμα έχει διαστάσεις περίπου 440Χ180Χ250mm και είναι κατασκευασμένο από 
 καουτσούκ. Το κάθισμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις 
 Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή 
 απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από 
 προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. 
 Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 
 - Αναρτώνται με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων με κρίκους κάτάλληλης 
 διαμέτρου για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. 
 - Το κάθισμα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
 1176:2008. 
 -Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του κάθισματος και τα υλίκά του θα 
 πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 
 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό απο Διαπισυευμενο Φορέα 
 Πιστοποηησης. 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 35  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν1 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας με σκάλα,  πλατφόρμα και σκεπή σε ίσια διάταξη 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με τα 
 ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 - Το όργανο αποτελείται από μία ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή, μία σκάλα ανάβασης και 
 μία πλαστική τσουλήθρα. 
 - Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm. 
 Αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του 
 οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία 
 πλευρά. 
 - Η σκεπή της πλατφόρμας είναι δίριχτη και κατασκευάζεται από δύο κομμάτια 
 κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω μέρος των κολώνων. 
 - Στην μία πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται η σκάλα ανάβασης με πέντε ξύλινα 
 σκαλοπάτια 140Χ45mm και δύο κουπαστές 100Χ45mm. 
 - Στην απέναντι πλευρά της πλατφόρμας τοποθετείται η ευθεία, κυματοειδής 
 τσουλήθρα από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. 
 - Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης με τη 
 μορφή ζώων και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm. 
 - Στις δύο ελεύθερες επιφάνειες της πλατφόρμας τοποθετούνται φράγματα από κόντρα 
 πλακέ ή ξυλοδοκούς για την προστασία των χρηστών από πτώσεις. 
 - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 
 οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
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 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση, 
 πρόγραμμα συντήρησης και πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια 
 εταιρεία να διαθέτει συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

 1.880,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 Α.Τ. : 36  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν6 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρας με σκάλα 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά σύνθετου οργάνου, με τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά: 
 - Το όργανο αποτελείται από μία σκάλα ανάβασης, μία ξύλινη πλατφόρμα και μία ίσια 
 πλαστική τσουλήθρα. 
 - Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από τέσσερις ξύλινες επικολλητές δοκούς 
 100Χ100mm που ενώνονται ανά δύο σε σχήμα λ. Ανάμεσα στις δοκούς 
 συγκολλούνται τα σκαλοπάτια από σιδηροσωλήνα Φ26mm και στην εξωτερική 
 πλευρά οι χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής. 
 - Η πλατφόρμα κατασκευάζεται από ένα ξύλινο πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται 
 επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
 - Στην απέναντι πλευρά από τη σκάλα τοποθετείται η ευθεία τσουλήθρα, χωρίς 
 αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της, κατασκευασμένη από 
 χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. 
 - Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μία 
 οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης, και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.100,00  
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 

 
 Α.Τ. : 37  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν5 Τσουλήθρα ευθεία πλαστική 
 
  
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 280,00  
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
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 Α.Τ. : 38  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν3 Μονάδα τσουλήθρας με σκάλα,δυο πλατφόρμες, καμπύλη αναρριχηση, 
 κατάβαση πυροσβέστη και γέφυρα  
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά σύνθετου οργάνου, με τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά: 
 - Το σύνθετο όργανο αποτελείται από: Δύο πύργους με σκέπαστρο, μία γέφυρα, μία 
 σκάλα ανάβασης, μία τσουλήθρα, μία κατάβαση πυροσβέστη, δύο φράχτες και μία 
 καμπύλη αναρρίχηση. 
 - Ο πύργος κατασκευάζεται από τέσσερις κολώνες 9Χ9 Χ2,75, πάνω στις οποίες και σε 
 ύψος 1,25εκ. από το έδαφος τοποθετούνται δύο οριζόντιοι δοκοί ίδιας διατομής και 
 μήκους 1,00μ. Η σύνδεση αυτή γίνεται με περαστές βίδες. Τόσο το κεφάλι της βίδας, 
 όσο και το περικόχλιο καλύπτονται με πλαστικές τάπες.   Πάνω σ' αυτούς τους 
 οριζόντιους δοκούς τοποθετείται το πέτσωμα του παταριού, το οποίο κατασκευάζεται 
 από δοκούς 4Χ 13 Χ 92εκ. η σύνδεση αυτή γίνεται με στριφώνια. 
 - Το σκέπαστρο έχει διαστάσεις 1,30 Χ 1,30 και ύψος 60εκ. Κατασκευάζεται από 
 τέσσερις κεκλιμένες δοκούς διατομής 5X7, πάνω στους οποίους τοποθετείται τάβλα  2 
 Χ 10εκ. με στριφώνια. Οι κεκλιμένοι δοκοί ενώνονται μεταξύ τους με "μόρσα". Στην 
 εξωτερική επιφάνεια του σκέπαστρου, στις τέσσερις ακμές του τοποθετούνται 
 τέσσερις δοκοί διατομής 5 Χ 5 ως διακοσμητικά στοιχεία. Επίσης και στην κορυφή 
 του σκέπαστρου τοποθετείται ξύλινος κορφιός για τον ίδιο λόγο. Η τοποθέτηση του 
 σκέπαστρου στις τέσσερις κολώνες γίνεται με την βοήθεια τεσσάρων μεταλλικών 
 υποδοχών. 
 - Η καμπύλη γέφυρα αποτελείται από δύο  ξύλα διατομής 9X9, πάνω στα οποία 
 τοποθετείται το πέτσωμα της γέφυρας, δηλαδή δοκοί διατομής 5χ15, οι οποίοι 
 συνδέονται με στριφώνια. Οι κουπαστές της γέφυρας αποτελούνται από τόξα ιδίων 
 διαστάσεων αλλά διατομής 5χ7εκ., στις οποίες ενώνονται με στριφώνια τα κάθετα 
 στοιχεία της κουπαστής. Τόσο οι κουπαστές όσο η γέφυρα ενώνονται με τις κολώνες 
 των δύο πύργων που συνδέονται με περαστές βίδες. 
 - Η σκάλα αποτελείται από δύο  πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία  διαστάσεων 
 1200Χ160mm και πάχους 45mm. Σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία  διαστάσεων 
 750Χ150mmκαι πάχους 40mm. Ξύλινες τραβέρσες προστασίας  αποτελούμενες από  δοκούς 
 διατομής 1240Χ1200Χ45mm. 
 - Η τσουλήθρα έχει ύψος περίπου από 100 έως 120εκ,  και συνολικό μήκος  περίπου 
 200 εκ. Είναι τοποθετημένη στην άκρη της πλατφόρμας και η πρόσβαση στην είσοδό 
 της γίνεται από προστατευτικό πλαστικό, και πλαϊνά προστατευτικά για την ασφάλεια 
 του χρήστη είναι κατασκευασμένη από πλαστικό  με τη μέθοδο περιστροφικής 
 εκχύλισης. 
 -  Η κατάβαση πυροσβέστη έχει διαστάσεις 100Χ53Χ260εκ. και  αποτελείται από: 1 
 γαλβανισμένο έλασμα, πάχους 3 χιλ. και ύψους 260 εκ., ένα γαλβανισμένο έλασμα 
 θερμής εξέλασης σχήματος ελλειπτικού "Π", διατομής ? 32 χιλ. και πάχους 3 χιλ. με 
 διαστάσεις 93,5Χ100 εκ. 
 - Η καμπύλη αναρρίχηση: η ανάβαση κατασκευάζεται από δύο καμπύλους  ξύλινους 
 δοκούς διατομής 9χ6εκ και μήκους 130εκ  Επάνω σ' αυτούς τοποθετείται πέτσωμα 5 Χ 
 13εκ, μήκους 82εκ. Στο ξεκίνημα της ανάβασης υπάρχουν τρία ξύλα διατομής 9X9 ή 
 πατήματα  βοηθώντας έτσι τον χρήστη να ξεκινήσει την ανάβαση του. 
 - Οι κουπαστές κατασκευάζονται από δύο οριζόντιους δοκούς διατομής 5X9, μήκους 
 
 82εκ. και από εννέα κάθετα τμήματα ξύλου διατομής 5X5, ύψους 71 εκ. Τα κάθετα 
 τμήματα ξύλου ενώνονται με τους οριζόντιους δοκούς με "μόρσα" ενώ η όλη κατασκευή 
 τοποθετείται στις κάθετες κολώνες με στριφώνια 8 Χ 80. Οι κουπαστές τοποθετούνται 
 όπου απαιτούνται, σύμφωνα με το σχέδιο του σύνθετου οργάνου. 
 - Οι διαστάσεις της διατομής της ξυλείας μπορεί να διαφοροποιείται έως 2,00εκ. Τα 
 υλικά του σύνθετου, ξυλεία, πλαστικά και μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να 
 συμμορφώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 
 οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Το όργανο πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 
 απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 
 της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
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 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.200,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 Α.Τ. : 39  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν4 Μονάδα τσουλήθρας με σκάλα, πλατφόρμα, μπαλκόνι, καμπύλη αναρριχηση, 
 κατάβαση πυροσβέστη  
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά σύνθετου οργάνου, με τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά: 
 - Το όργανο αποτελείται από μία ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή, μία καμπύλη ράμπα 
 ανάβασης, ένα καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι, μία κατάβαση πυροσβέστη και μία 
 μεταλλική τσουλήθρα. 
 - Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm. 
 Αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του 
 οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία 
 πλευρά. 
 - Η σκεπή της πλατφόρμας είναι μονόριχτη και κατασκευάζεται από κόντρα 
 πλακέ θαλάσσης στερεωμένο υπό κλίση στο πάνω μέρος των τριών κολώνων. 
 - Στην μία πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται μία καμπύλη ράμπα ανάβασης με 
 μεταλλικό καμπύλο πλαίσιο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και ενσωματωμένα ξύλα 
 95Χ35mm. Η ανάβαση γίνεται με τη βοήθεια συρματόσχοινου 16mm επικαλυμμένου 
 με πολυπροπυλένιο. 
 - Απέναντι από τη καμπύλη ράμπα βρίσκεται μία κάθοδος 
 πυροσβέστη από σιδηροσωλήνα Φ26mm. 
 Δίπλα υπάρχει ένα ημικυκλικό μεταλλικό μπαλκόνι με κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26mm 
 και πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. 
 - Η τσουλήθρα προσαρμόζεται στην πλευρά απέναντι από το μπαλκόνι, η οποία 
 κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Η 
 ζώνη εισόδου έχει πλαϊνή προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με τη μορφή ζώων και 
 μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης, και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.050,00 
 
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : 40  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15Ν1 Ξύλινη τραμπάλα δύο θεσεων 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας ξύλινης τραμπάλας δύο 
 θέσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
  
 - Το όργανο αποτελείται από μία δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και 
 αποσβεστήρες και μία βάση ταλάντωσης. 
 - Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις 
 άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με 
 αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. 
 - Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική 
 μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. 
 - Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα ζεύγος χειρολαβών από πολυπροπυλένιο 
 προσαρμοσμένες εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ. 
 - Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 
 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη 
 του οργάνου. 
 - Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από 
 σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς 
 κίνηση του πείρου της τραμπάλας. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει  
 ΕΥΡΩσυστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (Αριθμητικά) : 450,00  
  (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 Α.Τ. : 41  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν3 Τραμπάλα νηπίων ελατήριο τύπου ζωάκι 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα (με σχέδιο απο την 
 επίβλέψη τύπου πασχαλίτσα ή ψαράκι κ.α.) με ελατήριο με τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά: 
  
 - Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με 
 μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
 - Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν 
 λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη 
 τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 - Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια 
 ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 
 - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 
 οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
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 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 Α.Τ. : 42  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν4 Τραμπάλα νηπίων ελατήριο τύπου μοτοσικλέτα 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα (με σχέδιο απο την 
 επίβλέψη τύπου πασχαλίτσα ή ψαράκι κ.α.) με ελατήριο με τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά: 
  
 - Το όργανο αποτελείται από μία δοκό ταλάντωσης με κάθισμα και χειρολαβές και ένα 
 ελατήριο με βάση στήριξης. 
 - Η δοκός ταλάντωσης έχει τη μορφή μοτοσυκλέτας με μία σιδηροσωλήνα 
 Φ76mm ως κεντρικό άξονα και δύο κάθετες σιδηροσωλήνες Φ48mm για τη στήριξη 
 των χεριών και ποδιών. 
 -Στο πίσω μέρος του κεντρικού άξονα τοποθετείται κάθισμα 
 από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά του, που 
 φέρει καμπύλο σιδηροσωλήνα Φ26mm ως πλάτη. Στο μπροστά μέρος του άξονα 
 μπαίνουν διακοσμητικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις άκρες των κάθετων 
 σωλήνων τοποθετούνται χειρολαβές και ποδολαβές από πολυπροπυλένιο για τη 
 στήριξη του χρήστη. 
 - Στο κάτω μέρος του άξονα και με τη χρήση κατάλληλης βάσης 
 στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, 
 για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 
 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση καισυντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 440,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 43  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.2Ν1 Περιστρεφόμενο και αναρρίχηση τύπου δένδρο 
 
  
 
 Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά  όργανο περιστρεφόμενο και αναρρίχηση 
 τύπου δένδρο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 -Το όργανο αποτελείται από μία βάση στήριξης, έναν περιστρεφόμενο μύλο, ένα δίχτυ 
 αναρρίχησης και ένα άξονα περιστροφής. 
 - Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33mm 
 σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς τύπου L 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το 
 πάτωμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου κριθαράκι. 
 - Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο 
 σωλήνα Φ45mm, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης 
 διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Ο 
 σιδηροσωλήνας Φ114mm που καλύπτει τον άξονα περιστροφής, επεκτείνεται ως προς το 
 ύψος και στο άνω μέρος  του σταθεροποιούνται σχοινιά αναρρίχησης Φ16mm. 
 - Τα σχοινιά καταλήγουν περιμετρικά του πατώματος του μύλου και είναι πλεγμένα σε 
 μορφή κώνου. 
 - Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
 πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
 - Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του οργάνου, τα υλικά του η πάκτωση 
 του θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 1176 και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα 
 Πιστοποίησης. 
 - Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την 
 τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 
 του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 
 θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 
 Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
 ΕΣΥΔ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και 
 πάκτωση του, πρόγραμμα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 
 συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.660,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 Α.Τ. : 44  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους σωλήνες και δοκίδες 
 φυσικού ξύλου  
  
 
 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
   
 Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
 στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
 η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
 προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
 απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
 καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
 έργου. 
 Ενδεικτική περιγραφή: Διαστάσεις:μήκος 1750 mm, πλάτος 600 mm, ύψος 800 mm, ύψος 
 καθίσματος 500 mm,το καθιαστικό παγκάκι θα αποτελείται από: Δύο βάσεις στήριξης 
 και ΟΚΤΏ (8) ξύλινες δοκούς, στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις από καμπύλο 
 σιδηροσωλήνα Φ76mm και μία κοιλοδοκό 60Χ25mm σε σχήμα Γ. Πάνω στην κοιλοδοκό 
 βιδώνονται οκτώ επικολλητές δοκοί 95Χ45mm, τέσσερις για το κάθισμα και τέσσερις 
 για την πλάτη. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού: 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 45  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.11Ν Κυλινδρικός επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος με καπάκι χωρητικότητας περίπου 
 190lt  
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 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
 προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
 προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 
 οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 
 από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
  
 Χαρακτηριστικα: Ο κάδος απορριμματων θα είναι κατασκευασμενος εξ ολοκληρου από 
 λαμαρινα γαλβανιζε. Θα είναι σχηματος κυλινδρικού με καπακι ανεξαρτητο του κορμου 
 του που θα στερεωνεται πανω του με κατάλληλες αρθρώσεις (μεντεσέδες). Θα είναι 
 χρώματος κυπαρρισι  και θα φερει αυτοκολλητο με το ονομα του δημου και την 
 χρονολογια κατασκευης του καθως και αυτοκολλητες αντανακλαστικες λωριδες για να 
 είναι ορατος την νυχτα προς αποφυγη ατυχηματος. Το καπακι θα είναι ημισφαιρικο 
 διαμέτρου περίπου 55εκ. και θα εχει καταλληλη ελλειψοειδή οπη για την ριψη των 
 απορριμματων. Εξωτερικά θα πρεπει να φερει στηριγματα βαρέως τύπου για την 
 στηριξη του στο εδαφος. Οι διαστασεις του καδου θα είναι περίπου: υψος συνολικο 
 με το καπακι 1 μετρο, υψος χωρις καπακι 76εκ, εσωτερ. διάμετρος 50εκ. Το παχος 
 της λαμαρινας 2χιλ και οι διαστασεις της οπης του καπακιου 20εκ επι 16εκ. 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 170,00 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 46  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2Ν Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100% 
 
 Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με 
 ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού 
 περιεχομένου (ΠΣΠ)". 
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η πινακίδα διαστάσεων 41 * 50 εκ., κατασκευής από επίπεδο φύλλο κράματος 
 αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου 
 καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και 
 φέρει αναγραφές και σύμβολα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
  
 
 - η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 
 ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 
  
 - τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
 γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 
  
 - η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
 κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 
  
 - η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
  
 - η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση 
 αυτού (όταν απαιτείται) 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (Αριθμητικά) : 33,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : 47  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
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 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
 κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
  
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορίας  Θ2 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,30 
 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 48  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
 τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 
 την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση 
 και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-01-00 
  
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
 απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
 (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,10 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

 
 Α.Τ. : 49  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
 κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
  
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00 
 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : 50  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 
 Χ 0,30 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100% 
 
 Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
 αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
 φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
 δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
 πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
  
 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,60 
 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 51  
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 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3 Δένδρα, κατηγορίας Δ3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
 κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
  
 ΝΑΠΡΣ Δ01. 3  Δένδρα κατηγορίας  Δ3 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,50 
 
 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 52  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 
 Χ 0,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100% 
 
 Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
 αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
 φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
 
 
 δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
 πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
  
 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,50  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 53  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
 τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 
 την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση 
 και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-01-00. 
  
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
 απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
 (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,30 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 54  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 
 τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
 δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
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 Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,35 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 55  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς 
 διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες 
 (κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', 
 για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 
 σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
 εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την 
 φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
  
 Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
  
 Η08.2.1. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,32  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 56  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,   μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), 
 πάχους 1,2 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , 
 για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους 
 τουλάχιστον  1,2 mm , με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης 
 εξαρτημάτων   , 
 με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού 
 προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος 
 της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και 
 μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
  
 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 57  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.1 Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μίας στάσης 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, 
 με πηνίο μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''. 
  
 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης 
 φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, 
 ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : 58  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100% 
 
 Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
 αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το 
 δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
 μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 
 φυτών. 
   
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50  
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 14/06/2017  14/09/2016  
 Οι μελετητές  Ο προϊστάμενος 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Το αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των διοικητικών 

και τεχνικών όρων για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
2016», σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1 Το παρόν έργο αφορά την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Χίου, 

πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες τόσο στα όργανα όσο και στο περιβάλλοντα χώρο ώστε να 

τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των Υ.Α 28492/2009 (Β 931) Υ.Α., 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και της 

Εγκύκλιου 44/07-08-2014 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την 

κατασκευή και λειτουργία του. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι μέσω των παρεμβάσεων που προτείνονται, η 

αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, με την αντικατάσταση και επισκευή του 

υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με τις ανωτέρω Υ.Α., προκειμένου να 

πιστοποιηθούν και να διαθέτουν Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι υφιστάμενες παιδικές χάρες του Δήμου Χίου που θα επισκευαστούν με την εν λόγω μελέτη 

είναι οι εξής: 

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜ. / ΤΟΠ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ / 

ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ 

1 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ 

2 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΥΡΕΤΗ 

3 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΦΟΡΟΣ 

4 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

5 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΚΟΚΟΡΟΒΙΛΙΑ 

6 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΚΛΕΙΔΟΥ 

7 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΊΩΝ ΜΕΣΤΩΝ ΜΕΣΤΑ 

8 
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΊΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ 

9 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΥΚΟΥΣΗ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΚΟΥΣΗΣ 

 

2.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στο τελικό έργο περιλαμβανομένων ενδεχομένων 

συμπληρωματικών ερευνών ή/και μελετών, καθώς και οποιωνδήποτε προσθέτων ή βοηθητικών εργασιών 

που θα απαιτηθούν για την εκτέλεσή τους ή και για την κατασκευή προσωρινών προσβάσεων σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στους λοιπούς όρους Δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την παρούσα σύμβαση ισχύουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

«ΕΡΓΟ»: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016». 

«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) είναι o Δήμος Χίου. 

«Προϊσταμένη Αρχή» του έργου είναι  ο Δήμος Χίου  

«Διευθύνουσα  Υπηρεσία» του έργου είναι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου που εδρεύει στη 

Χίο και στο εξής θα καλείται «Υπηρεσία» στην παρούσα και σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού. 

«Υποψήφιοι ή Διαγωνιζόμενοι» είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που πληρούν τα κριτήρια 

συμμετοχής του διαγωνισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

«Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή η Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης του έργου με 

τον ΚτΕ.  

Όπου γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές, οδηγίες ή εν γένει έγγραφα που έχουν συνταχθεί από επιστημονικά 

ινστιτούτα ή/και οργανισμούς, θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία έκδοση αυτών. 

Όπου γίνεται αναφορά σε Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα ή Εγκύκλιο νοείται όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις 



ή συμπληρώσεις τους κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 

 

Άρθρο 3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε 

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με βάση την οποία ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις 

εργασίες που αναφέρονται συνοπτικά στην παράγραφο 2.1 του Άρθρου 2 της παρούσας ΕΣΥ και 

αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία την 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της 

Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της παρούσας ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του Έργου και 
την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτησης του Κυρίου του Έργου 

κατά αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β  του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.2 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει, να έχουν εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή από 

Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., 

συνοδευόμενη στην τελευταία περίπτωση από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική. Μπορούν 

επίσης οι εγγυητικές επιστολές να παρέχονται και με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 3  του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016. 

5.3 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τον 

τίτλο του Έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 

δικαίωμα της διζήσεως και ότι ο εκδότης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλ-

λει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 

σχετική ειδοποίηση. 

5.4  Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς τον Δήμο Χίου. 

5.5 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 

Άρθρο 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 147 του Ν. 

4412/2016, ενώ για τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, για υπέρβαση των προθεσμιών, 

θα έχει εφαρμογή το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του άρθρου 147 του Ν. 

4412/2016 σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικής και τμηματικών) με τις 

επαπειλούμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους. 

6.1.2 Η τήρηση των προθεσμιών του παρόντος άρθρου έχει ιδιαίτερη σημασία και ο 

Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του εγγυάται τον προϋπολογισμό του έργου 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει με πρόσθετα συνεργεία ή οποιαδήποτε 
άλλη εντατικοποίηση του ρυθμού της εργασίας (πρόσθετες βάρδιες ή οποιαδήποτε άλλα 

μέτρα) τις καθυστερήσεις έστω και αν αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα δική του, 

κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα μέσα στη συνολική προθεσμία 

αποπεράτωσης του έργου. Με βάση αυτόν τον ερμηνευτικό κανόνα θα εξετάζεται κάθε 

τυχόν αίτηση παράτασης προθεσμίας και πάντως γεγονότα παροδικά και ιδίως 

βραχύχρονα δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσουν παρατάσεις, αν είναι δυνατόν να 

καλυφθούν εκ των υστέρων μέσα στο συμβατικό χρόνο οι τυχόν καθυστερήσεις που 

προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά. 

6.1.3 Ο Ανάδοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση στην 

περίπτωση που για να τηρήσει τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες χρειαστεί να 

κάνει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε 
ημέρες αργίας κ.λ.π., πέρα από αυτές που είχε προβλέψει στη σύνταξη της προσφοράς 



του ή μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιονδήποτε επί μέρους προγραμματισμό 

των εργασιών ή εκθέσεως ή άλλο στοιχείο που υποβάλλει στην Υπηρεσία ή κατά 

οποιονδήποτε άλλο χρόνο. 

6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6.3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω 

αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 147 του Ν. 

4412/2016), για παράδοση τμημάτων του Έργου: 

                   1 Έννοιες 

      Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει :  

(1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 

147 του Ν. 4412/2016), για παράδοση τμημάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τον Κύριο του Έργου. 

(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 

147 του Ν. 4412/2016), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. 

       Όλες οι τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της Σύμβασης. 

2. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (Α.Π.) 

(1) Πρώτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία  (1η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα 

Κατασκευής" του Έργου, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

Η παρούσα προθεσμία τίθεται κατ' εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει σήμερα. 

  (2) Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία  (2η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και 
την περιγραφή των θέσεων εργασίας, με βάση τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας 

Ε.Σ.Υ. 

Η παρούσα προθεσμία τίθεται κατ' εφαρμογή της παραγρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.  

                3.        Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (Ε.Π.) 

1. Γενικά 

(1) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων θα υπάρχουν 

Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. 

Οι προθεσμίες αυτές θα περιληφθούν στο "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" του έργου που θα υποβάλει ο 

Ανάδοχος. 

(2) Οι αναφερόμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα επιθυμητών μέγιστων, ο 

οριστικός δε καθορισμός τους θα γίνει, κατά την έγκριση του "Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" 

του έργου. 

2. Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται: 



α. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου του 
Εργοταξιακού Γραφείου, συνοδευόμενη από το σχετικό Συμβολαιογραφικό 

Πληρεξούσιο.  

β. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου του Ποιοτικού 

Ελέγχου. 

γ. Να έχει προσκομίσει στον Κ.τ.Ε. το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 53 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

δ. Να έχει εκπονήσει και υποβάλει το προς εφαρμογή Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 
(Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας.  

ε. Να έχει υποβάλει πρόταση και σχέδια για τα σημεία τοποθέτησης και τη μορφή των 
πληροφοριακών πινακίδων με τα στοιχεία του έργου σύμφωνα με το σχετικό το άρθρο 

της παρούσας. 

στ. Θα έχει υποβάλει πρόταση για τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα 

χρησιμοποιήσει, πλην των κρατικών. 

          3. Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία  (2η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να έχει εγκαταστήσει και παραδώσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις και ευκολίες 
που προβλέπονται ως Γραφειακοί Εργοταξιακοί χώροι της Υπηρεσίας σε σχετικό 

άρθρο της παρούσας, καθώς και όλο τον εξοπλισμό για χρήση της Επίβλεψης. 

β. Να έχει εγκαταστήσει τα εργοταξιακά Γραφεία του και τους τυχόν αναγκαίους 
θαλάμους διαμονής του προσωπικού του που προβλέπει το σχετικό άρθρο της 

παρούσας. 

γ. Να έχει συντάξει και υποβάλει τελική έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης της 

τεχνικής μελέτης του έργου. 

δ. Να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από το Π.Δ.305/96 και το Π.Δ.17/96  (όπως 

ισχύουν σήμερα) δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού 

Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Υγιεινής και Ιατρού Ασφάλειας. 

ε. Να έχει υποβάλει αναλυτικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου συνοδευόμενο από 
πίνακα προσωπικού, που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον των τριών (3) 

πρώτων ημερολογιακών μηνών. 

στ. Να έχει κατασκευάσει και τοποθετήσει τις πληροφοριακές πινακίδες με τα στοιχεία 
του έργου σύμφωνα με το σχετικό το άρθρο της παρούσας. 

ζ. Να έχει εκπονήσει και υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας.  

η. Να έχει υποβάλει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και με τους όρους δημοπράτησης της 

παρούσας το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.). 

6.4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των 

εδαφικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, την εξασφάλιση οδών προσπέλασης στον τόπο του 

έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, την αδυναμία έγκαιρης εξεύρεσης 
εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/και ξένη Βιομηχανία, τον εκτελωνισμό 

υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό και τις διατυπώσεις 

έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών. 

 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 



1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών 

ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν 

ανακαλείται. Με ίδια απόφαση αίρονται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές 

παρατάσεις. 

2. Οι ποινικές ρήτρες αυτές είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες, ή πρόστιμα, που προβλέπονται για 

παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών 

Τευχών Δημοπράτησης. 

3.            Σε περίπτωση που υποβληθεί λογαριασμός από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της απόφασης επιβολής 

ποινικών ρητρών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκδώσει τη σχετική απόφαση και 

να επιστρέψει τον λογαριασμό στον ανάδοχο, πριν την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του, 

ζητώντας να συμπεριλάβει σε αυτόν τις επιβληθείσες ποινικές ρήτρες. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1. Για υπαίτια από μέρους του Αναδόχου υπέρβαση της συνολικής χρονικής προθεσμίας του 

άρθρου 12 της Διακήρυξης, λόγω της ανάγκης περαίωσης του έργου εντός της προθεσμίας αυτής 

επιβάλλονται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ποινικές 

ρήτρες οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, 
επιβαλλόμενες για αριθμό ημερών έως το 20% της προβλεπομένης από την παρούσα αρχικής 

συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής 

προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας 

αξίας του έργου, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο παραγρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 

4412/2016. 

2. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται 

να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

3. Το σύνολο των επιβαλλομένων ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν μπορεί να 

υπερβεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

4.              Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι         

                  προθεσμίες, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

5. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης 

προθεσμίας Ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 

σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της 

αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των 

συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο  Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την 

εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που 

έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την 

υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν   επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις 
εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές 

προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, 

καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 

(3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα 

οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για 

την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α.εχ», αλλά δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου: «εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του 

αναδόχου και «α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 
διακήρυξη του έργου». 

7.3 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



7.3.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

7.3.2  Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου 

160 του Ν. 4412/2016. 

                 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 

εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 

να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη 

για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη 

από δέκα (10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. 

 

Άρθρο 8   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

8.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.1.1 Ο Ανάδοχος εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης (σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016), θα 

συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου" 

(1η έκδοση). 

8.1.2 Το πρόγραμμα αυτό και ο πίνακας πρόβλεψης και ελέγχου της φυσικής προόδου του 

Έργου καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον Ανάδοχο και τους 

λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

8.1.3 Ο Ανάδοχος καταρτίζει το αρχικό πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα του Έργου -αλλά 
και τις επόμενες ενημερώσεις και αναπροσαρμογές τους, αν απαιτείται- και τα 

υποβάλλει στην Υπηρεσία με τον παρακάτω τρόπο: 

(1) Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης, με απεικόνιση των δραστηριοτήτων στους 

κόμβους, στο οποίο θα επισημαίνεται ή/οι κρίσιμη/ες διαδρομή/ες και οι σχέσεις 

αλληλουχίας των δραστηριοτήτων. 

(2) Πίνακα με τις ημερομηνίες ενωρίτερης/αργότερης έναρξης και λήξης και το ολικό 
και ελεύθερο περιθώριο των δραστηριοτήτων. 

(3) Μία γραφική απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος με την τεχνική των 

διαγραμμάτων GANT, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κρίσιμες δραστηριότητες 

και το περιθώριο των μη κρίσιμων ενεργειών. 

(4) Πίνακα "Πρόβλεψης και Ελέγχου της Φυσικής Προόδου του Έργου", ο οποίος θα 

περιλαμβάνει σε στήλες τα είδη εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, την 

πρόβλεψη των προς εκτέλεση εργασιών και την προβλεπόμενη απορρόφηση σε 

τακτά χρονικά διαστήματα που θα συμφωνηθούν με την Υπηρεσία.  

(5) Σχηματική κάτοψη του Έργου για την απεικόνιση της προόδου. 

(6) Τα ιστογράμματα χρήσης κάθε πόρου και ο προγραμματισμός-κατανομή της 

διαθεσιμότητας των πόρων (resource availability profile). 

(7) Αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος. 

 Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, στην 

αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισμό στους χρόνους και στους διαθέσιμους πόρους. 

 Αυτό σημαίνει ότι το "δίκτυο" θα πρέπει να είναι ένα συνεπές σύστημα για τον σχεδιασμό 

(planning), χρονοπρογραμματισμό, παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχο (controlling) του 

έργου. 

 Τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλονται σε πέντε σειρές, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την 

Υπηρεσία, τόσο εκτυπωμένα σε χαρτί, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή που θα συμφωνηθεί με την 

Υπηρεσία, για έλεγχο και περαιτέρω αξιοποίησή τους από αυτήν. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



8.2.1 Το αρχικό χρονοδιάγραμμα και κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του 

προγράμματος του Έργου ή/και των υποπρογραμμάτων του, υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

8.2.2 Η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό/ά όπως υποβλήθηκε/καν ή όπως θα το/α τροποποιήσει, μέσα 
σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή του. 

8.2.3 Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία 

των δεκαπέντε (15) ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του υποβληθέντος. 

8.2.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκαπέντε (15η) μέρα από την 

υποβολή για έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί 

σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό 

αντίκειται στους όρους των τευχών δημοπράτησης. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, ως 

συμβατικός όρος, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή μεταβολής του 
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 

8.2.5 Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα 

υποβληθεί, αυτό θα ανασυνταχθεί για να περιλάβει τις παρατηρήσεις και θα 

επανυποβληθεί για έγκριση εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεως των παρατηρήσεων. 

8.2.6 Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) 

και την έγκριση από την Υπηρεσία, αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, 

συγκρίνεται με την πραγματοποιούμενη πρόοδο και ενημερώνεται ή αναπροσαρμόζεται. 

8.2.7 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 
για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της 

παρούσας, συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο ισχύουν όλα 

όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 9  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

9.1 Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από τον ΚτΕ με διαδοχικές πληρωμές, ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών. 

9.2 Με την επιφύλαξη ισχύος της προηγούμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη 

εξασφάλισης επαρκούς Κεφαλαίου Κίνησης, προς κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που 

μπορεί να προκύπτουν λόγω χρονικών διαφορών μεταξύ πραγματοποίησης μιας δαπάνης και 

πιστοποίησης - πληρωμής του αντίστοιχου ποσού από τον ΚτΕ. 

9.3 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 

για τα έργα αυτά. 

 

Άρθρο 10    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΈΡΓΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο Έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
10.2 Με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα καταρτιστούν βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες 

αριθμημένες σελίδες για: 

10.2.1 την τήρηση ημερολογίου του Έργου, 

10.2.2 την τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) του Έργου, 

10.2.3 αρχείου ποιοτικού ελέγχου, και 

10.2.4 βιβλίο επιβεβαίωσης αφανών εργασιών. 

10.3 Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος εξακολουθεί να τηρεί το ημερολόγιο του έργου 

συμπληρώνοντάς το μόνο τις μέρες που διενεργείται επιθεώρηση αυτού ή συντήρηση ή 

συμβαίνουν άλλα σημαντικά γεγονότα. Το ημερολόγιο κατά την περίοδο αυτή τηρείται όπως 

ορίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

10.4 Σε περίπτωση που στο Έργο εργάζονται περισσότερες από μία βάρδιες θα συμπληρώνεται ένα 
φύλλο ανά βάρδια. 

10.5 Το αρχείο ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας 

του Έργου. 

 

Άρθρο 11   ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1  Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική 



διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, 

καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των 

ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν 

είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή 

καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων 

εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

11.2 Ειδική διαταγή περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος μπορεί να εκδοθεί, κατά την κρίση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής σε συμβατικές 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών, όπως π.χ. πλημμελής τήρηση του 

ημερολογίου του έργου ή του προγράμματος ποιότητας έργου, παράλειψη εκτέλεσης όλων των 

απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση θεωρείται ότι είναι 

ανηγμένη στην τιμή προσφοράς του αναδόχου. 

 

Άρθρο 12   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  

12.1 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του Έργου εκδίδεται βεβαίωσης 

περάτωσης του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016. 

12.2 Η προσωρινή παραλαβή του Έργου θα γίνεται μετά την πλήρη περαίωση της κατασκευής των 
προβλεπομένων έργων και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

12.3 Πριν την προσωρινή παραλαβή είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και ολόκληρου του 

έργου (διοικητική παραλαβή) σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. 

12.4 Διευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραλαβή του 

έργου (προσωρινή ή οριστική). 

 

Άρθρο 13    ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.1 Δεν απαιτείται κάποια δοκιμή διότι δεν υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που να το απαιτούν. 

 

Άρθρο 14     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το Έργο, για δεκαπέντε (15) μήνες μετά την έκδοση 

της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών του άρθρου 12, αν μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της 

βεβαίωσης υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση σύμφωνα με το άρθρο 171 του 
Ν.4412/2016. 

                    Άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιμέτρηση. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος της συντήρησης ενεργείται η οριστική 

παραλαβή. 

14.2 Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Έργο ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

κατά την περίοδο της συντήρησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν προβλημάτων και ελλείψεων. 

14.3 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων των 

εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των 

ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν εμφανισθούν στο Έργο 

μέσα στο χρόνο συντήρησης. 

14.4 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, που σύμφωνα 
με τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωσή του, σε εύλογο χρόνο και σε βαθμό που να ικανοποιούν 

λογικά την Υπηρεσία, η Υπηρεσία δικαιούται να εκτελέσει αυτές εις βάρος και δια λογαριασμό 

του. 

14.5 Η οριστική παραλαβή του Έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν. 4412/2016. μετά την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 



 

Άρθρο 15       ΜΗΤΡΩΟ ΈΡΓΟΥ 

15.1.  Το μητρώο ανάγεται στη ανασύνταξη όλων των σχεδίων της μελέτης, για την απεικόνιση του έργου 

όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια "as built"). Επίσης στην σύνταξη σχεδίου 

(οριζοντιογραφία) του έργου που εκτελέσθηκε σε συσχετισμό με τα έργα που τυχόν προϋπήρχαν 

στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο αυτό θα συμπληρωθεί με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. 

Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο σε έξι (6) αντίτυπα κατά την υποβολή της 

σχετικής αίτησής του περί περαίωσης του έργου. Το μητρώο θα συνοδεύεται από τις φωτογραφίες. 

15.2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδά του, στη λήψη φωτογραφιών πριν την έναρξη των εργασιών, 

κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Στο πίσω μέρος της 

φωτογραφίας θα αναγράφεται η ημερομηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 

του έργου. 

15.3.  Η σύνταξη του μητρώου του έργου αποτελεί τμήμα της εργολαβίας, σε περίπτωση δε που ο 
Ανάδοχος δεν το συντάξει εμπρόθεσμα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εκτελέσει την εργασία με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο και θα κοστολογήσει τις δαπάνες τις εργασίας αυτής σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου και επιπλέον των δαπανών αυτών θα επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική 

ρήτρα. 

 

Χίος, ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 
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ǹʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���įȩȞȘıȘȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ����������

ȈțȩȞȘ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��
ȠȤȒȝĮĲĮ

ǻȚĮȕȡȠȤȒ�ȝİ�ȜȐıĲȚȤȠ��Ȇǻ������������

ǻȚĮȕȡȠȤȒ�ȝİ�ȣįȡȠĳȩȡĮ��Ȇǻ������������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȋȡȒıȘ�ȂȑıȦȞ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȐıțĮ��ȖȣĮȜȚȐ��ȖȐȞĲȚĮ��ĳȩȡȝĮ���Ȇǻ����������ȈțȩȞȘ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��
ȠȤȒȝĮĲĮ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

īǼȃǿȀǼȈ�ǼȀȈȀǹĭǼȈ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

�

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǹįȚȐȕȡȠȤİȢ�ȝʌȩĲİȢ�Ǽȃ������6��

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ĭȩȡȝĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�Ǽȃ����

ǹȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȖȚȜȑțȠ�Ǽȃ������FODVV���

ǲȜİȖȤȠȢ�țĮȚ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ
ȤȫȡȠȣ
ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ�țĮșĮȚȡȑıİȦȞ
ȈȣȜȜȠȖȒ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮșĮȚȡȑıİȦȞ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț�Ȓ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��
ȝ���Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
�����������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȀȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�įȚʌȜȐıȚĮȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ�ȞĮ�įİȤĲİȓ��Ȇǻ
����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ�țİȞȩ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıȘȢ�Įʌȩ�ȪȥȠȢ��ȗȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�ĲȠȣ������ȝ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ
țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

�

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲȠ������Ǿ�ĮȞĲȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ȠʌRȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�įȚȐĲĮȟȘȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȜȘĳșȠȪȞ�ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Ȇǻ
����������

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȐ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�ıțĮȜȦıȚȐȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ����İț�Įʌȩ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�ʌİȡȓĲʌȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲȣĲȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țȠȣʌĮıĲȑȢ��țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ȇǻ����������

�

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıȣȞİȤȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȉĮ�įȐʌİįĮ��țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ�ĲȚȢ�ȖȦȞȓİȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțȐȜĮ

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ȖȚĮ�ıȪȞĲȠȝİȢ�țĮȚ��İȜĮĳȡȚȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȉĮțĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤȡȒıȘ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ�ȠʌĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ���Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ�ıİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�įȐʌİįȠ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțĮȜȫȞ�ȝİ�ȤȦȞİȣĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȐțȡȦȞ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ�țĮĲȐ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�țȐșȠįȠȢ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ
�Ȇǻ����������Ȇǻ���������

�

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȑıȠȣȞ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ��ıțĮȜȦıȚȑȢ�
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ���Ȇǻ����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�ʌȜȑȖȝĮ��Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�ıțȐĳȘȢ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ǿ�ıțȐĳȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������ȝ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ��ȉȠ�įȐʌİįȠ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞșİțĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������ȝ��ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�țİțȜȚȝȑȞȠ�İʌȓʌİįȠ��ĮȞĲȑȞĮ���țȜȓıȘȢ������ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
���������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȣȫȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ȣȜȚțȫȞ��Ȇǻ�����������
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ȀĮĲĮʌȜȐțȦıȘ�Įʌȩ�ȣȜȚțȐ
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ǵȜȠȚ�ȠȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ�ĲȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣȢ�ʌȠȣ�ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠȣȢ��ĲȩıȠ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȓįȚȠȣȢ��ȩıȠ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ
ȖȪȡȦ�ĲȠȣȢ��Ȇǻ�����������

�
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ǲȤȠȣȞ�įȚĮțȠʌİȓ�Ȓ�ȝİĲĮĳİȡșİȓ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ʌĮȡȠȤȑȢ��Ȇǻ������������

ǲȤȠȣȞ�İʌȚıȘȝĮȞșİȓ�țĮȚ�țĮȜȣĳșİȓ�ȩȜĮ�ĲĮ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�țİȞȐ��Ȇǻ������������

ǲȤȠȣȞ�ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ�ĲĮ�įȠȤİȓĮ�±�įİȟĮȝİȞȑȢ�ʌȠȣ�İȞįȑȤİĲĮȚ�ȞĮ�ʌİȡȚȑȤȠȣȞ�İʌȚțȓȞįȣȞĮ�ȣȜȚțȐ��Ȇǻ������������
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ȊʌȐȡȤİȚ�İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȣȞİȡȖİȓĮ�țĮĲİįȐĳȚıȘȢ��Ȇǻ������������
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�
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�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ�ĲȚȢ�ȝİĲĮĲȡȠʌȑȢ���ıȣȞĲȘȡȒıİȚȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ�İȟȠȣıȚȠįȠĲȘșİȓ�ȖȚĮ�ĲȠ
ıțȠʌȩ�ĮȣĲȩ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ ȅȚ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�ȞĮ�ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠĲȪʌȠȣ�(ȁȅȉ�+'������Ǿ�ȓįȚĮ�ʌȡȩȕȜİȥȘ
ȚıȤȪİȚ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ıȣıțİȣȒ�Ȓ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ�ʌȠȣ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȚțȩ�ȡİȪȝĮ��ǹȆ�ĭ������������������
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ĮȞĲȚȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȚĮțȩȢ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ���Ǿ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȚȞȐțȦȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮįİȚȠȪȤȠ
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ǻȚİȟĮȖȦȖȒ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȐȖȠȣȞ�ıțȩȞȘ��ʌȤ�țȠʌȒ��ȜİȓĮȞıȘ��ĲȡȩȤȚıȝĮ��ıİ�İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ�ȤȫȡȠȣȢ�

ǻȚİȟĮȖȦȖȒ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȐȖȠȣȞ�ıțȩȞȘ��ʌȤ�țȠʌȒ��ȜİȓĮȞıȘ��ĲȡȩȤȚıȝĮ��ȝĮțȡȚȐ�Įʌȩ�ȐȜȜĮ�ıȣȞİȡȖİȓĮ�țĮȚ�ĲȡȓĲȠȣȢ�

ǹʌȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȤ�ȝİ�ȜȚȞȐĲıĮ��ȞȐȣȜȠȞ��ȖİȦȪĳĮıȝĮ��

ȋȡȒıȘ�ȂȑıȦȞ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȐıțĮ��ȖȣĮȜȚȐ��ȖȐȞĲȚĮ��ĳȩȡȝĮ���Ȇǻ�����������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȈțȩȞȘ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ ȅ�İȡȖȠįȩĲȘȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮȞĮȜȐȕİȚ�ĲȚȢ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ��Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�İȞįȑȤİĲĮȚ�ȞĮ�ʌȡȠțȜȘșİȓ�ıțȩȞȘ
ĮȝȚȐȞĲȠȣ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȚĮșȑĲİȚ�ȖȡĮʌĲȒ�İțĲȓȝȘıȘ�İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ�țȚȞįȪȞȠȣ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȆȡȚȞ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮȡĲȚıĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ�ȣʌȠȕȜȘșİȓ�ıĲȠ�ĮȡȝȩįȚȠ�ȀǼȆǼȀ�ȑȞĮ�ȈȤȑįȚȠ�ǼȡȖĮıȓĮȢ�ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ
șĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ʌȡȠȜȘʌĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮıĳȐȜİȚĮ�țĮȚ�ȣȖİȓĮ�ĲȦȞ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ��Ȇǻ����������

�

ȀĮș¶�ȩȜȘ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİĲȡȒıİȚȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ��Ȇǻ�����������

ȅ�ȤȫȡȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İʌȚıȘȝĮȞșİȓ�ȝİ�ʌȚȞĮțȓįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȞȘȝȑȡȦıȘ�ȪʌĮȡȟȘȢ�ıțȩȞȘȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ��Ȇǻ�����������

ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞȘȝİȡȦȝȑȞȠ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�İʌȚʌĲȫıİȚȢ�ıĲȘȞ�ȣȖİȓĮ�Įʌȩ�İȚıʌȞȠȒ�ȚȞȫȞ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�ʌȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȉĮ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȣȞ�ȓȞİȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ�ȪıĲİȡĮ�Įʌȩ�İʌȚȝİȜȘȝȑȞȘ�įȚĮȕȡȠȤȒ��ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ
ȜĮȕȫȞ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��țĮȚ�ȞĮ�ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ�ıİ�İȚįȚțȑȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ĮȡȝȩįȚȠȣ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��Ȇǻ����������

�

ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İĳȠįȚĮıĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȂǹȆ��ȝȐıțĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ʌȡȠıȫʌȠȣ�ȝİ�ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒ
ıȣıțİȣȒ��ȖȐȞĲȚĮ��ĳȩȡȝĮ���Ȇǻ�����������Ȇǻ����������

�

Ǿ�ȤȡȠȞȚțȐ�ıĲĮșȝȚıȝȑȞȘ�ȝȑıȘ�ĲȚȝȒ�ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ�ȚȞȫȞ�ȤȡȣıȩĲȚȜȠȣ�ıĲȠȞ�ĮȑȡĮ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�İțĲȓșİȞĲĮȚ�ȠȚ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ��ȫȡȘȢ�ȘȝİȡȒıȚĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȚĮȢ���ȫȡȘȢ�İȕįȠȝĮįȚĮȓĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȟİʌİȡȞȐ�ĲȚȢ������ȓȞİȢ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�İțĮĲȠıĲȩ�ĮȑȡĮ��Ȇǻ����������

�

īȚĮ�ȩȜȠȣȢ�ĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ĲȪʌȠȣȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ��İȓĲİ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȣȢ�İȓĲİ�ıİ�ȝȓȖȝĮĲĮ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝȚȖȝȐĲȦȞ
ʌȠȣ�ʌİȡȚȑȤȠȣȞ�ȤȡȣıȩĲȚȜȠ��Ș�ȤȡȠȞȚțȐ�ıĲĮșȝȚıȝȑȞȘ�ȝȑıȘ�ĲȚȝȒ�ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ�ȚȞȫȞ�ıĲȠȞ�ĮȑȡĮ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ
İțĲȓșİȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ��ȫȡȘȢ�ȘȝİȡȒıȚĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȚĮȢ���ȫȡȘȢ�İȕįȠȝĮįȚĮȓĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ
įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȟİʌİȡȞȐ�ĲȚȢ������ȓȞİȢ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�İțĮĲȠıĲȩ�ĮȑȡĮ��Ȇǻ����������

�

ȅ�ȖȚĮĲȡȩȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟİĲȐȗİȚ�ĲȘȞ�țĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�İțĲȓșİĲĮȚ�ıİ�ıțȩȞȘ
ĮȝȚȐȞĲȠȣ��Ȇǻ�����������Ȇǻ����������ȃ�����������

�

īȣĮȜȚȐ�Ǽȃ�����Ǻ�

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǽȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ıȘȝİȓȦȞ�Ǽȃ����

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ǹȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȖȚȜȑțȠ�Ǽȃ������FODVV���

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ
ǹʌȩșİıȘ�ȣȜȚțȫȞ
ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ�ȣȜȚțȫȞ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ʌȡĮȞȑȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ�����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ǼȆǿȋȍȈǼǿȈ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ʌȡĮȞȒ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲĮ�ȐțȡĮ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ��Ȇǻ�����������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȈȪȖțȡȠȣıȘ�ȝİ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȆȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȘȡİȓĲĮȚ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȂǼ��ȅȚ�ȝȘ�ȑȤȠȞĲİȢ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ȤȫȡȠ
țȓȞȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȂǼ��Ȇǻ�����������

�ǼȆǿȋȍȈǼǿȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ�ĲĮ�ȂǼ�İĳȩıȠȞ�Ƞ�ȤİȚȡȚıĲȒȢ�įİȞ�ĲȠȣȢ�ȑȤİȚ�ĮȞĲȚȜȘĳșİȓ��ǼʌȓıȘȢ�įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮȞĮʌĮȪȠȞĲĮȚ
ʌȐȞȦ�Ȓ�țȠȞĲȐ�ıİ�ȂǼ��Ȇǻ�����������

�

ȅ�ȤİȚȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮįİȚȠȪȤȠȣȢ�ȤİȚȡȚıĲȑȢ��ȘȜȚțȓĮȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����İĲȫȞ��ǼʌȓıȘȢ�İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�ȕȠȘșȠȓ
ȤİȚȡȚıĲȫȞ�ȞĮ�ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȂǼ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�țĮșȠįȒȖȘıȘ�ȤİȚȡȚıĲȒ��ȖȚĮ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ�ȫȡİȢ��ȅȚ�ȤİȚȡȚıĲȑȢ�ĲȦȞ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ�ȐįİȚĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ�ȅȝȐįĮȢ�țĮȚ�ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ�����������

�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�țȠȞĲȐ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�țȓȞȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȠȡȠȪȞ�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȡȠȣȤȚıȝȩ��Ȇǻ�����������

ȉĮ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ�ȃȠȝȠșİıȓĮȢ�țĮȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ĲȘȞ�ȑȞįİȚȟȘ�©&(ª��Ȇǻ����������
Ȇǻ����������Ȇǻ����������

�

ȉĮ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�ȝİ�İȞȘȝİȡȦȝȑȞȠ�İȖȤİȚȡȓįȚȠ�ȠįȘȖȚȫȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��ıĲȘȞ�ǼȜȜȘȞȚțȒ�ȖȜȫııĮ���ȅ
ȤİȚȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ıȪȝĳȦȞȠȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ�ĲȠȣ�İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȃȠȝȠșİıȓĮȢ��ĮțȩȝȘ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲȘȞ
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȠȣȢ���Ȇǻ�����������Ȇǻ�����������

�

Ǿ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȦȞ�ȂǼ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İʌȚȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȡȝȩįȚȠ�ʌȡȩıȦʌȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�Ǻǻ���������ȅȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȤ
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ǹʌȠĳȣȖȒ�ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘȢ�ȡȓȥȘȢ�ıțȠȣʌȚįȚȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȤȫȡȠ��Ȇǻ������������

ǹʌȠȥȒȜȦıȘ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ȕȜȐıĲȘıȘȢ�țĮĲȐ�ĲȠȣȢ�țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ�ȝȒȞİȢ�

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĳȦĲȚȐȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȜȩȖȠ��ʌȤ�șȑȡȝĮȞıȘ���Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�țĮʌȞȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȖȣȝȞȒȢ�ĳȜȩȖĮȢ�ıİ�İʌȚțȓȞįȣȞȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ���īȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡȦȞ�ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ
İȞȘȝȑȡȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ǼʌȓıȘȢ�ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲĮ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȐ�ȝȑıĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�İȪțȠȜĮ
ʌȡȠıȕȐıȚȝİȢ�șȑıİȚȢ��Ȇǻ������������Ȇǻ���������

�

ȈȪıĲĮıȘ�ȠȝȐįĮȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ĲĮ�ȝȑȜȘ�ĲȘȢ�ȞĮ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıİ�țĮșȘȝİȡȚȞȒ�ȕȐıȘ��ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ�ĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�țĮȚ�ȞĮ�ȑȤȠȣȞ�İȞȘȝİȡȦșİȓ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ���Ȇǻ������������Ȇǻ���������

�

ĬȩȡȣȕȠȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ǹʌȠĳȣȖȒ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ıȚȖĮıĲȒȡȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ�țĮȜȣȝȝȐĲȦȞ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ�����������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣ��Ȇǻ����������ĬȩȡȣȕȠȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

ǼȆǿȋȍȈǼǿȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ǹʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�ʌȠȣ�ʌĮȡȐȖİȚ�șȩȡȣȕȠ��Ȇǻ����������

ǼȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�İțĲȓșİĲĮȚ�ıİ�șȩȡȣȕȠ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��Ȇǻ
���������Ȇǻ����������ȃ�����������

�

ȋȡȒıȘ�ȂǹȆ��ȦĲĮıʌȓįİȢ��ȦĲȠȕȪıȝĮĲĮ���Ȇǻ�����������

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ȫȡİȢ�țĮȚȞȒȢ�ȘıȣȤȓĮȢ�

ȂȣȠıțİȜİĲȚțȠȓ�ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒȢ�įȚĮțȓȞȘıȘȢ�ĳȠȡĲȓȦȞ�ȝİ�ĲȘ�ȕȠȒșİȚĮ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ȩʌȠȣ�İȓȞĮȚ�İĳȚțĲȩ��Ȇǻ�����������

ȆȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�ĲĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ��ȕȐȡȠȢ�
țȑȞĲȡȠ�ȕȐȡȠȣȢ��ȩȖțȠȢ��ıȤȒȝĮ��ȜĮȕȑȢ��ıȪıĲĮıȘ���Ȇǻ����������

�

ȆȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ıȦȝĮĲȚțȒ�ʌȡȠıʌȐșİȚĮ��ıĲȡȠĳȒ
țȠȡȝȠȪ��ĮʌȩĲȠȝȘ�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ��ĮıĲĮșȒȢ�ıȦȝĮĲȚțȒ�ıĲȐıȘ���Ȇǻ����������

�

ȆȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�ĲĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȠȣ�İȡȖĮıȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ��İȜİȪșİȡȠȢ�ȤȫȡȠȢ��įȚĮșȑıȚȝȠ�ȪȥȠȢ��țȜȓıȘ�țĮȚ�ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ�įĮʌȑįȠȣ��șİȡȝȠțȡĮıȓĮ��ȣȖȡĮıȓĮ��ĮİȡȚıȝȩȢ�
ĳȦĲȚıȝȩȢ���Ȇǻ����������

�

ȆȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�ĲĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȣȤȞȩĲȘĲĮ�
įȚȐȡțİȚĮ��ĮʌȩıĲĮıȘ��ȤȡȩȞȠȢ�ĮȞȐʌĮȣıȘȢ��ȡȣșȝȩȢ�İȡȖĮıȓĮȢ���Ȇǻ����������

�

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ĮıĳȐȜİȚĮȢ�ʌȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��ǼʌȓıȘȢ�Ș�țĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�Ș
ıȦȝĮĲȚțȒ�ĲȠȣȢ�įȚȐʌȜĮıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȝȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ�ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ȇǻ
���������

�

ǼȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�İțĲİȜİȓ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ����������ȃ�����������

�

īȜȓıĲȡȚȝĮ���ʌĮȡĮʌȐĲȘȝĮ ǻȚĮĲȒȡȘıȘ�țĮȜȠȪ�ȞȠȚțȠțȣȡȚȠȪ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ȇǻ������������

ǻȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ıİ�țĮȜȒ�țĮĲȐıĲĮıȘ��Ȇǻ������������

ǼʌĮȡțȒȢ�ĳȦĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ıİ�ĮȣĲȑȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ʌİȡȐıȝĮĲȠȢ�țĮȜȦįȓȦȞ��ıȦȜȒȞȦȞ��ĮȖȦȖȫȞ�ıİ�įȐʌİįĮ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ʌȡȠıȕȐıİȚȢ�Ȓ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ�ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ĮıĳĮȜȑȢ�ȪȥȠȢ�Ȓ�ĲȠ�ʌȑȡĮıȝĮ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȐțȡĮ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ��Ȉİ�ĮȣĲȒ�ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜȘĳșİȓ�ȣʌȩȥȘ�Ș�ʌȡȠıĲĮıȓĮ��țȐȜȣȥȘ��țĮȚ�Ș�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣȢ��Ȇǻ�����������

�

ǱȝİıȠȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌȠȣ�țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ�ȠȜȚıșȘȡȐ��ʌȤ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ���Ȇǻ������������

ǻȠȞȒıİȚȢ�Įʌȩ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȉĮțĲȚțȒ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�ȑțșİıȘȢ�ıİ�țȡĮįĮıȝȠȪȢ�ȝİ�įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��įȚĮȜİȓȝȝĮĲĮ��İȞĮȜȜĮȖȒ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��İȞĮȜȜĮȖȒ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�ȓįȚĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�

�

ǼȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�İțĲȓșİĲĮȚ�ıİ�įȠȞȒıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
�Ȇǻ����������ȃ�����������

�

ǹʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���įȩȞȘıȘȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ����������

ȈțȩȞȘ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��
ȠȤȒȝĮĲĮ

ǻȚĮȕȡȠȤȒ�ȝİ�ȜȐıĲȚȤȠ��Ȇǻ������������

ǻȚĮȕȡȠȤȒ�ȝİ�ȣįȡȠĳȩȡĮ��Ȇǻ������������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȋȡȒıȘ�ȂȑıȦȞ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȐıțĮ��ȖȣĮȜȚȐ��ȖȐȞĲȚĮ��ĳȩȡȝĮ���Ȇǻ����������ȈțȩȞȘ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��
ȠȤȒȝĮĲĮ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ǼȆǿȋȍȈǼǿȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǹįȚȐȕȡȠȤİȢ�ȝʌȩĲİȢ�Ǽȃ������6��

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ĭȩȡȝĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�Ǽȃ����

ǹȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȖȚȜȑțȠ�Ǽȃ������FODVV���

���ȉǼȋȃǿȀǹ�Ǽȇīǹ

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ȣȜȚțȫȞ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ȣȜȚțȫȞ��țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ�
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣȜȚțȫȞ

�ȆȚȐıȚȝȠ���ıȪȞșȜȚȥȘ���ȤĲȪʌȘȝĮ ȉĮ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ȝȑȡȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ʌȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ��Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȄȊȁȅȊȇīǿȀǹ���ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǹ

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��ȠȤȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������
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ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȜȘĳșİȓ�ȣʌȩȥȘ�Ș�ʌȡȠıĲĮıȓĮ��țȐȜȣȥȘ��țĮȚ�Ș�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣȢ��Ȇǻ�����������

�

ǱȝİıȠȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌȠȣ�țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ�ȠȜȚıșȘȡȐ��ʌȤ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ���Ȇǻ������������
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ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ǻȠȞȒıİȚȢ ȉĮțĲȚțȒ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������ȄȊȁȅȊȇīǿȀǹ��
ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǹ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�ĮȞĮȡĲȒıİȦȞ�ĳȠȡĲȘȖȫȞ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ǼʌȚȜȠȖȒ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ�İȞȑȡȖİȚĮȢ��Ȇǻ�����������

ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�ȑțșİıȘȢ�ıİ�țȡĮįĮıȝȠȪȢ�ȝİ�įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��įȚĮȜİȓȝȝĮĲĮ��İȞĮȜȜĮȖȒ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��İȞĮȜȜĮȖȒ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�ȓįȚĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�

�

ǼȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�İțĲȓșİĲĮȚ�ıİ�įȠȞȒıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
�Ȇǻ����������ȃ�����������

�

ȋȡȒıȘ�ȂǹȆ��ȖȐȞĲȚĮ���Ȇǻ�����������

ȀȓȞįȣȞȠȚ�Įʌȩ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ

ȁȚȝȞȐȗȠȞĲĮ�ȞİȡȐ�ȑȤȠȣȞ�ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ�ʌȡȚȞ�ȟİțȚȞȒıȠȣȞ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ��Ȇǻ����������

ȊʌȐȡȤȠȣȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ�ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ�ĮȞĮȜȩȖȦȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ȩʌȠȣ�įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ�įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ�İȪĳȜİțĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��µǵȜĮ�ĲĮ�İȪĳȜİțĲĮ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȑȤȠȣȞ�ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��Ȇǻ���������

�

ǼʌȚıțİȣȐȗİĲĮȚ�Ȓ�ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ĳșĮȡȝȑȞȠȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ��Ȇǻ����������

ȆĮȡȑȤȠȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ�ȝȑıĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞĮșȣȝȚȐıİȚȢ��Ȇǻ����������

ȅ�șȩȡȣȕȠȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȖİȞȞȒĲȡȚİȢ�įİȞ�İȞȠȤȜİȓ�ĲȠȣȢ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ�Ȓ�ĲȡȓĲȠȣȢ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ�ʌȓȞĮțĮȢ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��Ƞ�ʌȓȞĮțĮȢ�ʌĮȡĮȝȑȞİȚ�țȜİȚįȦȝȑȞȠȢ�țĮȚ
ʌȡȠĳȣȜĮȖȝȑȞȠȢ�Įʌȩ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ��ĲĮ�țĮȜȫįȚĮ�İȓȞĮȚ�İȜİȖȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȣȤȩȞ�ĳșȠȡȑȢ�țĮȚ�ȠȚ�įȚĮįȡȠȝȑȢ�ĲȠȣȢ�įİȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
İȝʌȩįȚĮ�ıİ�ȐȜȜİȢ�įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ��Ȇǻ�����������

�

ǵıȠȚ�įİȞ�İȝʌȜȑțȠȞĲĮȚ�ıİ�İȡȖĮıȓİȢ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ȩʌȠȣ�ĮȣĲȑȢ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�țĮȚ�įİȞ�İʌİȝȕĮȓȞȠȣȞ�ıĲȠȞ�ıȤİĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��Ȇǻ���������

�

ǻİȞ�țĮʌȞȓȗİȚ�țĮȞİȓȢ�țĮȚ�įİȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȤȡȒıȘ�ȖȣȝȞȒȢ�ĳȜȩȖĮȢ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ��Ȇǻ����������

ǼĳȩıȠȞ�țȡȓȞİĲĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ��ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ�ȞĮ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�țȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țĮȚ�İʌĮȡțȒ�ĮİȡȚıȝȩ
ĮȣĲȠȪ��Ȇǻ���������

�

ȀȡȐȞȠȢ�ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȝȐıțĮ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ�Ǽȃ������Ǽȃ����

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǽȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ıȘȝİȓȦȞ�Ǽȃ����

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

īȐȞĲȚĮ�ȖȚĮ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ�Ǽȃ������Ǽȃ����

ȆȠįȚȐ�ȖȚĮ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ�Ǽȃ����

ǹȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȖȚȜȑțȠ�Ǽȃ������FODVV���
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ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ
ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȚĮ
ȕĮĳȒ
ǺĮĳȒ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț�Ȓ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��
ȝ���Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
�����������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȀȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�įȚʌȜȐıȚĮȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ�ȞĮ�įİȤĲİȓ��Ȇǻ
����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ�țİȞȩ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıȘȢ�Įʌȩ�ȪȥȠȢ��ȗȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�ĲȠȣ������ȝ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ
țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

�

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲȠ������Ǿ�ĮȞĲȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ȠʌRȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�įȚȐĲĮȟȘȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȜȘĳșȠȪȞ�ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Ȇǻ
����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȐ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�ıțĮȜȦıȚȐȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������
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ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ����İț�Įʌȩ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�ʌİȡȓĲʌȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲȣĲȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țȠȣʌĮıĲȑȢ��țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ȇǻ����������

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıȣȞİȤȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȉĮ�įȐʌİįĮ��țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ�ĲȚȢ�ȖȦȞȓİȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțȐȜĮ

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ȖȚĮ�ıȪȞĲȠȝİȢ�țĮȚ��İȜĮĳȡȚȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȉĮțĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤȡȒıȘ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ�ȠʌĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ���Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ�ıİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�įȐʌİįȠ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțĮȜȫȞ�ȝİ�ȤȦȞİȣĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȐțȡȦȞ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ�țĮĲȐ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�țȐșȠįȠȢ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ
�Ȇǻ����������Ȇǻ���������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
İȡȖȠİȟȑįȡĮ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�İȡȖȠİȟȑįȡĮ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�İȡȖȠİȟȑįȡĮȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�İȡȖȠİȟȑįȡȦȞ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�țĮșȩįȠȣ�Įʌȩ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȘ�İȡȖȠİȟȑįȡĮ��ȞĮ�ȗȘĲİȓĲĮȚ�ĲȠ�țĮĲȑȕĮıȝĮ�ȝİ�ȤİȚȡȚıȝȩ�Įʌȩ�ĲȠ�țȐĲȦ�ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ���Ȇǻ
����������

�

ȋȡȒıȘ�ȗȦȞȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�įİȝȑȞȦȞ�ıĲȠ�țĮȜȐșȚ�ĲȘȢ�İȡȖȠİȟȑįȡĮȢ��İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣȢ�Ȓ�ĲȘ
ȖȡĮʌĲȒ�İțĲȓȝȘıȘ�İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ�țȚȞįȪȞȠȣ�ĲȠȣ�ĲİȤȞȚțȠȪ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ���Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȑıȠȣȞ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ��ıțĮȜȦıȚȑȢ�
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ���Ȇǻ����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�ʌȜȑȖȝĮ��Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�ıțȐĳȘȢ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ǿ�ıțȐĳȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������ȝ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ��ȉȠ�įȐʌİįȠ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞșİțĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������ȝ��ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�țİțȜȚȝȑȞȠ�İʌȓʌİįȠ��ĮȞĲȑȞĮ���țȜȓıȘȢ������ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
���������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȣȫȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ȣȜȚțȫȞ��Ȇǻ�����������
Ȇǻ����������

�

ǹʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ�țȐĲȦ�Įʌȩ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ��Ȇǻ������������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ���ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��İĳȩıȠȞ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ıİ�ȪȥȠȢ��Ȇǻ������������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ���ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȑȢ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȋȡȒıȘ�İȚįȚțȒȢ�ȗȫȞȘȢ���İȡȖĮȜİȚȠșȒțȘȢ�

ȆȚȐıȚȝȠ���ıȪȞșȜȚȥȘ���ȤĲȪʌȘȝĮ ȉĮ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ȝȑȡȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ʌȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ��Ȇǻ�����������

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��ȠȤȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ�����������ȆȚȐıȚȝȠ���ıȪȞșȜȚȥȘ���ȤĲȪʌȘȝĮ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ�ȞĮ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�țȚȞȠȪȝİȞȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ��ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��ȠȤȒȝĮĲȠȢ��İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ
ıĲĮșİȡȠȪ�įȠȝȚțȠȪ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��Ȇǻ�����������

�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ�ĲȚȢ�ȝİĲĮĲȡȠʌȑȢ���ıȣȞĲȘȡȒıİȚȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ�İȟȠȣıȚȠįȠĲȘșİȓ�ȖȚĮ�ĲȠ
ıțȠʌȩ�ĮȣĲȩ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ ȅȚ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�ȞĮ�ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠĲȪʌȠȣ�(ȁȅȉ�+'������Ǿ�ȓįȚĮ�ʌȡȩȕȜİȥȘ
ȚıȤȪİȚ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ıȣıțİȣȒ�Ȓ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ�ʌȠȣ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȚțȩ�ȡİȪȝĮ��ǹȆ�ĭ������������������

�

ȅȚ�ȘȜİțĲȡȚțȠȓ�ʌȓȞĮțİȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȓ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȠȓ��ıĲİȖĮȞȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ��ȅȚ
ʌȓȞĮțİȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖİȚȫȞȠȞĲĮȚ��ǼʌȓıȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȚĮțȩʌĲȘ�įȚĮĳȣȖȒȢ��įȚĮĳȠȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�±
ĮȞĲȚȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȚĮțȩȢ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ���Ǿ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȚȞȐțȦȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮįİȚȠȪȤȠ
ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠ��ȅȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ�țȜİȚįȦȝȑȞȠȚ��Ȇǻ������������ǹȆ�ĭ������������������

�

ȅȚ�ȖȡĮȝȝȑȢ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘȢ�ȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�țĮȚ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�ȝȩȞȦıȘȢ��ǹȆ�ĭ
�����������������

�

ȅȚ�įȚĮįȡȠȝȑȢ�ĲȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ȘȜİțĲȡȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȝȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ�ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ�Ș�țȐȜȣȥȘ�ĲȠȣȢ��ʌȑȡĮıȝĮ�ıİ�ıȦȜȒȞİȢ��ıțȑʌĮıȝĮ�ȝİ�ȝĮįȑȡȚĮ��ȣʌȠȖİȚȠʌȠȓȘıȘ���Ș�ȣʌȑȡȖİȚĮ�įȚĮįȡȠȝȒ
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�

ȈȤȠȜĮıĲȚțȒ�ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�țĮȞȩȞȦȞ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ�ȤȘȝȚțȐ��țĮĲȐ�ĲĮ�įȚĮȜİȓȝȝĮĲĮ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȠ
ʌȑȡĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ�����������Ȇǻ������������Ȇǻ���������

�



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȆİȡȚȠįȚțȒ�İȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ�ȤȘȝȚțȐ��Įʌȩ�ĲȠ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��Ȇǻ����������ȃ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ�����������Ȇǻ������������Ȇǻ���������

ǲțșİıȘ�ıİ�ȕȜĮʌĲȚțȑȢ�ȠȣıȓİȢ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ��ıȣȞȑȤİȚĮ� �

ȂȐıțĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ʌȡȠıȫʌȠȣ�Ȓ�ȝȐıțĮ�ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȝİȞȘ�ȝİ�ȠȟȣȖȩȞȠ�Ǽȃ�������

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǽȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ıȘȝİȓȦȞ�Ǽȃ����

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȪȕȜȦȞ
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıİȞȐȗ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȉȅǿȋȅȆȅǿǿǼȈ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț�Ȓ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��
ȝ���Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
�����������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȀȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�įȚʌȜȐıȚĮȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ�ȞĮ�įİȤĲİȓ��Ȇǻ
����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ�țİȞȩ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıȘȢ�Įʌȩ�ȪȥȠȢ��ȗȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�ĲȠȣ������ȝ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ
țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

�

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲȠ������Ǿ�ĮȞĲȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ȠʌRȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�įȚȐĲĮȟȘȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȜȘĳșȠȪȞ�ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Ȇǻ
����������

�



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȐ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������ȉȅǿȋȅȆȅǿǿǼȈ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�ıțĮȜȦıȚȐȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ����İț�Įʌȩ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�ʌİȡȓĲʌȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲȣĲȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țȠȣʌĮıĲȑȢ��țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ȇǻ����������

�

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıȣȞİȤȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȉĮ�įȐʌİįĮ��țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ�ĲȚȢ�ȖȦȞȓİȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțȐȜĮ

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ȖȚĮ�ıȪȞĲȠȝİȢ�țĮȚ��İȜĮĳȡȚȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȉĮțĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤȡȒıȘ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ�ȠʌĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ���Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ�ıİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�įȐʌİįȠ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțĮȜȫȞ�ȝİ�ȤȦȞİȣĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȐțȡȦȞ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ�țĮĲȐ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�țȐșȠįȠȢ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ
�Ȇǻ����������Ȇǻ���������

�

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȑıȠȣȞ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ��ıțĮȜȦıȚȑȢ�
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ���Ȇǻ����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�ʌȜȑȖȝĮ��Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�ıțȐĳȘȢ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ǿ�ıțȐĳȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������ȝ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ��ȉȠ�įȐʌİįȠ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞșİțĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������ȝ��ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�țİțȜȚȝȑȞȠ�İʌȓʌİįȠ��ĮȞĲȑȞĮ���țȜȓıȘȢ������ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
���������

�
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ʌȑȡĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ�����������Ȇǻ������������Ȇǻ���������

�

ȆİȡȚȠįȚțȒ�İȟȑĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ȣȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ�ȤȘȝȚțȐ��Įʌȩ�ĲȠ�ȖȚĮĲȡȩ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��Ȇǻ����������ȃ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ�����������Ȇǻ������������Ȇǻ���������

�

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

ǽȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ıȘȝİȓȦȞ�Ǽȃ����

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ĭȩȡȝĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�Ǽȃ����
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ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȀĮȜȠȪʌȦȝĮ
ȀĮĲĮıțİȣȒ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ
ȄİțĮȜȠȪʌȦȝĮ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ĭǼȇȅȃȉȅȈ�ȅȇīǹȃǿȈȂȅȊ�ǹȆȅ�ȅȆȁǿȈȂǼȃȅ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț�Ȓ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��
ȝ���Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
�����������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȀȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�įȚʌȜȐıȚĮȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ�ȞĮ�įİȤĲİȓ��Ȇǻ
����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ�țİȞȩ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıȘȢ�Įʌȩ�ȪȥȠȢ��ȗȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�ĲȠȣ������ȝ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ
țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

�

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲȠ������Ǿ�ĮȞĲȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ȠʌRȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�įȚȐĲĮȟȘȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȜȘĳșȠȪȞ�ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Ȇǻ
����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȐ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�ıțĮȜȦıȚȐȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������
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ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ����İț�Įʌȩ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�ʌİȡȓĲʌȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲȣĲȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țȠȣʌĮıĲȑȢ��țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ȇǻ����������

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ĭǼȇȅȃȉȅȈ
ȅȇīǹȃǿȈȂȅȊ�ǹȆȅ
ȅȆȁǿȈȂǼȃȅ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

�

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıȣȞİȤȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȉĮ�įȐʌİįĮ��țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ�ĲȚȢ�ȖȦȞȓİȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțȐȜĮ

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ȖȚĮ�ıȪȞĲȠȝİȢ�țĮȚ��İȜĮĳȡȚȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȉĮțĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤȡȒıȘ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ�ȠʌĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ���Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ�ıİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�įȐʌİįȠ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțĮȜȫȞ�ȝİ�ȤȦȞİȣĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȐțȡȦȞ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ�țĮĲȐ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�țȐșȠįȠȢ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ
�Ȇǻ����������Ȇǻ���������

�

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȑıȠȣȞ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ��ıțĮȜȦıȚȑȢ�
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ���Ȇǻ����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�ʌȜȑȖȝĮ��Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�ıțȐĳȘȢ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ǿ�ıțȐĳȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������ȝ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ��ȉȠ�įȐʌİįȠ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞșİțĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������ȝ��ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�țİțȜȚȝȑȞȠ�İʌȓʌİįȠ��ĮȞĲȑȞĮ���țȜȓıȘȢ������ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
���������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȣȫȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ȣȜȚțȫȞ��Ȇǻ�����������
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ȅȚ�țȚȞȘĲȠȓ�İȟȠʌȜȚıȝȠȓ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ĳȫĲĮ�ʌȠȡİȓĮȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ����������

ȅȚ�țȚȞȘĲȠȓ�İȟȠʌȜȚıȝȠȓ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȠ�ȝȑıȠ�ʌȣȡȩıȕİıȘȢ�ıĲȠ
ȤȫȡȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

ȅȚ�țȚȞȘĲȠȓ�İȟȠʌȜȚıȝȠȓ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�ıȣıĲȒȝĮĲĮ�ȝİȓȦıȘȢ�ĲȦȞ�ıȣȞİʌİȚȫȞ�İȞįİȤȩȝİȞȘȢ�ıȪȖțȡȠȣıȘȢ��Ȇǻ
����������Ȇǻ���������

�

ȀĮĲȐ�ĲȠ�ȤİȚȡȚıȝȩ�ĲȠȣȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȓȞİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȖȓįİȣıȘȢ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�ıİ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ȝȑȡȘ��ʌȤ�ĲȡȠȤȠȓ�
İȡʌȪıĲȡȚİȢ���Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

Ǿ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�İȟȠʌȜȚıȝȫȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĮȞȣȥȦĲȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮıĳĮȜȒȢ��Ȇǻ
����������Ȇǻ���������

�

ȅȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȓ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĮȞȣȥȦĲȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�İȣįȚȐțȡȚĲȘ�ȑȞįİȚȟȘ�ĲȠȣ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȠȪ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ĲȠȣȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�ıȣıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ�ĲȠȣȢ���Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

ȅȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȓ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĮȞȣȥȦĲȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�İȞįİȓȟİȚȢ�țĮȚ
ıȘȝȐȞıİȚȢ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

ȆȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȓȞİĲĮȚ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌȡȩıțȡȠȣıȘȢ��İȜİȪșİȡȘȢ�ʌĲȫıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĮțȠȪıȚĮȢ�ĮʌĮȖțȓıĲȡȦıȘȢ�ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

ǼĳȩıȠȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ�țȓȞįȣȞȠȚ��Ƞ�ȤİȚȡȚıȝȩȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȩȞȠ�Įʌȩ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ�ıĲȠȣȢ�ȠʌȠȓȠȣȢ�ȑȤİȚ�ĮȞĮĲİșİȓ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�

ǼĳȩıȠȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ�țȓȞįȣȞȠȚ��ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�İȜȑȖȤȠȣ��ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ
țĮȚ�İʌȚıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȡȝȩįȚȠ�ʌȡȩıȦʌȠ��Ȇǻ�����������Ȇǻ���������

�
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ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

īȣĮȜȚȐ�Ǽȃ�����Ǻ�ȀǾȆǼȊȉǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȆĮʌȠȪĲıȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ������6��

īȐȞĲȚĮ�Ǽȃ����

ȀȡȐȞȠȢ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ǽȃ����

ĭȩȡȝĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�Ǽȃ����

ǹȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȖȚȜȑțȠ�Ǽȃ������FODVV���

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȖȦȖȫȞ��
İȚįȚțȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ǻȠțȚȝȑȢ

�ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ǼȇīǹȈǿǹ�� ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ�Ǿ�Ȃ�ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȐĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ
ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐĲȘȝĮ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț�Ȓ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��
ȝ���Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ��ȝȠȞȒ�ıĮȞȓįĮ�ıİ�ȪȥȠȢ�����ȝ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț
�Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ�țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
�����������Ȇǻ����������

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�įȓȤĲȣ��ıİ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���ȝ��Ȇǻ������������

ȀȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țİȞȫȞ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�įȚʌȜȐıȚĮȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ�ȞĮ�įİȤĲİȓ��Ȇǻ
����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ�țİȞȩ��Ȇǻ������������

ȋȡȒıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıȘȢ�Įʌȩ�ȪȥȠȢ��ȗȫȞȘ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���Ȇǻ�����������

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�șȑıİȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�ĲȠȣ������ȝ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȣʌĮıĲȑȢ�ıİ�ȪȥȠȢ���ȝ
țĮȚ�����ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ıȠȕĮĲİʌȓ�ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

�

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�įȚĮįȡȩȝȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ�ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲȠ������Ǿ�ĮȞĲȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

�
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ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ȠʌRȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�įȚȐĲĮȟȘȢ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȜȘĳșȠȪȞ�ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Ȇǻ
����������

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ�Ǿ�Ȃ
ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțĮȜȦıȚȐ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȐ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�ıțĮȜȦıȚȐȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�įİȞ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ����İț�Įʌȩ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�ʌİȡȓĲʌȦıȘ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲȣĲȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țȠȣʌĮıĲȑȢ��țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ȇǻ����������

�

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıȣȞİȤȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȉĮ�įȐʌİįĮ��țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ�ĲȚȢ�ȖȦȞȓİȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ȝȘȞ�įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ��Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
ıțȐȜĮ

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ȖȚĮ�ıȪȞĲȠȝİȢ�țĮȚ��İȜĮĳȡȚȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȉĮțĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�țȐșİ�ȤȡȒıȘ�ȞĮ�įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ�ȠʌĲȚțȩȢ�ȑȜİȖȤȠȢ���Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ�ıİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�įȐʌİįȠ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțĮȜȫȞ�ȝİ�ȤȦȞİȣĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȐțȡȦȞ�ĲȦȞ�ıțĮȜȫȞ��Ȇǻ����������Ȇǻ����������

ȋȡȒıȘ�ıțĮȜȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ�țĮĲȐ���ȝ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�țȐșȠįȠȢ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ
�Ȇǻ����������Ȇǻ���������

�

ȆĲȫıȘ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ
İȡȖȠİȟȑįȡĮ

ǹʌȠĳȣȖȒ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�İȡȖȠİȟȑįȡĮ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ȤȡȒıȘȢ�țȠȣʌĮıĲȫȞ�İȡȖȠİȟȑįȡĮȢ�ȦȢ�ıțȐȜİȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ıİ�ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȫȞ��Ȓ�ıțĮȜȦıȚȫȞ��ıİ�įȐʌİįĮ�İȡȖȠİȟȑįȡȦȞ��Ȇǻ������������

ǹʌȠĳȣȖȒ�țĮșȩįȠȣ�Įʌȩ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȘ�İȡȖȠİȟȑįȡĮ��ȞĮ�ȗȘĲİȓĲĮȚ�ĲȠ�țĮĲȑȕĮıȝĮ�ȝİ�ȤİȚȡȚıȝȩ�Įʌȩ�ĲȠ�țȐĲȦ�ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ���Ȇǻ
����������

�

ȋȡȒıȘ�ȗȦȞȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�įİȝȑȞȦȞ�ıĲȠ�țĮȜȐșȚ�ĲȘȢ�İȡȖȠİȟȑįȡĮȢ��İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣȢ�Ȓ�ĲȘ
ȖȡĮʌĲȒ�İțĲȓȝȘıȘ�İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ�țȚȞįȪȞȠȣ�ĲȠȣ�ĲİȤȞȚțȠȪ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ���Ȇǻ����������

�

ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȑıȠȣȞ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ��ıțĮȜȦıȚȑȢ�
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ���Ȇǻ����������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȑȡĮĲĮ�ʌȜĮțȫȞ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�ʌȜȑȖȝĮ��Ȇǻ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ�ıțȐĳȘȢ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ǿ�ıțȐĳȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������ȝ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ��ȉȠ�įȐʌİįȠ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞșİțĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������ȝ��ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�țİțȜȚȝȑȞȠ�İʌȓʌİįȠ��ĮȞĲȑȞĮ���țȜȓıȘȢ������ȪȥȠȣȢ����İț��Ȇǻ
���������

�

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȣȫȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ȣȜȚțȫȞ��Ȇǻ�����������
Ȇǻ����������

�

ǹʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ�țȐĲȦ�Įʌȩ�șȑıİȚȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȪȥȠȢ��Ȇǻ������������



ǼȇīǹȈǿǼȈ ȂǼȉȇǹ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈǼȆ�
ȉǹ

ǼȀȉǿȂȍȂǼȃȅǿ�ȀǿȃǻȊȃȅǿ

ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ���ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ��İĳȩıȠȞ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ıİ�ȪȥȠȢ��Ȇǻ�����������ȆĲȫıȘ�ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ȪȥȠȢ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ�Ǿ�Ȃ
ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

�

ȆİȡȓĳȡĮȟȘ���ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ıțĮȜȦıȚȑȢ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������

ȋȡȒıȘ�İȚįȚțȒȢ�ȗȫȞȘȢ���İȡȖĮȜİȚȠșȒțȘȢ�

ȆĲȫıȘ�ĳȠȡĲȓȦȞ�ʌȠȣ
ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȚȢ
ĮȞȣȥȦĲȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ

ǹʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������

ȅ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�ȞĮ�ȑȤİȚ�ĲȘ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ����������Ȇǻ
���������

�

ȅ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�ȞĮ�ĳȑȡİȚ�ʌȚȞĮțȓįĮ�ȝİ�įȚȐȖȡĮȝȝĮ�ĮȞȣȥȦĲȚțȒȢ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ
���������Ȇǻ����������

�

ȅ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�ȞĮ�ȑȤİȚ�İȜİȖȤșİȓ�ʌȡȚȞ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ����������Ȇǻ�����������Ȋǹ
���������

�

ȅ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�ȞĮ�ȑȤİȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ��Įʌȩ�ĲȡȓĲȠ�ȝȑȡȠȢ��Ȋǹ�����������

ȅ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ��ʌȤ�ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ��ĮȜȣıȓįİȢ��ȖȐȞĲȗȠȚ��ȚȝȐȞĲİȢ��ȞĮ�İȓȞĮȚ�Ƞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢ�țĮȚ�ȤȦȡȓȢ
ĳșȠȡȑȢ��Ȇǻ�����������

�

ȅȚ�ȤİȚȡȚıĲȑȢ�ȞĮ�ȑȤȠȣȞ�ĲĮ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠıȩȞĲĮ��ĮįİȚȠȪȤȠȚ��țĮȚ�İȝʌİȚȡȓĮ��Ȇǻ����������

ȉĮ�ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ�±�ıĮȝʌȐȞȚĮ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȜİȖȝȑȞĮ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡĲȘȝȑȞĮ�ıȦıĲȐ�ıĲȠ�ĳȠȡĲȓȠ��Ȇǻ������������Ȇǻ�����������Ȇǻ
���������Ȇǻ����������

�

Ǿ�ʌİȡȚȠȤȒ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌȠțȜİȚıȝȑȞȘ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȝȘ�ȑȤȠȞĲİȢ�İȡȖĮıȓĮ��Ȇǻ������������

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ıİ�ȖİȚĲȠȞȚțȐ�ıȘȝİȓĮ�ȞĮ�ȑȤȠȣȞ�İȞȘȝİȡȦșİȓ�

ȃĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�ıȣȞİȤȫȢ�țĮȜȒ�ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ�ĲȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȤİȚȡȚıĲȒ�Ȓ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȝʌİȚȡȠȢ�țȠȣȝĮȞĲĮįȩȡȠȢ��Ȇǻ������������

ȅȚ�ĮȞȣȥȦĲȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȞĮ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�ıİ�șȑıİȚȢ�ȩʌȠȣ�İȓȞĮȚ�İįȡĮıȝȑȞȠȚ�țĮȜȐ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�İȜİȪșİȡȘ�ĮȚȫȡȘıȘ�ĳȠȡĲȓȠȣ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȘ�ĲȠȣ�ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıʌȐșİȚĮ�ʌȜȐȖȚĮȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĳȠȡĲȓȠȣ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ��Ș�ĮʌȩĲȠȝȘ�ĮȞȪȥȦıȘ��țĮĲȑȕĮıȝĮ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĳȠȡĲȓȦȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ��Ȇǻ������������

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ�ȩĲĮȞ�ʌȞȑȠȣȞ�șȣİȜȜȫįİȚȢ�ȐȞİȝȠȚ��Ȇǻ������������

ȆȚȐıȚȝȠ���ıȪȞșȜȚȥȘ���ȤĲȪʌȘȝĮ ȉĮ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ȝȑȡȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȫȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ʌȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ��Ȇǻ�����������

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��ȠȤȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țȡĮĲȠȪȞ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Įʌȩ�țȚȞȠȪȝİȞĮ�ĳȠȡĲȓĮ��Ȇǻ������������

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ�ȞĮ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�țȚȞȠȪȝİȞȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ��ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��ȠȤȒȝĮĲȠȢ��İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ
ıĲĮșİȡȠȪ�įȠȝȚțȠȪ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��Ȇǻ�����������

�
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ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȃ�ǹ�Ȇ��

ȅȚ�İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ�ĲȚȢ�ȝİĲĮĲȡȠʌȑȢ���ıȣȞĲȘȡȒıİȚȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��İĳȩıȠȞ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ�İȟȠȣıȚȠįȠĲȘșİȓ�ȖȚĮ�ĲȠ
ıțȠʌȩ�ĮȣĲȩ��Ȇǻ������������Ȇǻ����������

ȆȚȐıȚȝȠ���ıȪȞșȜȚȥȘ���ȤĲȪʌȘȝĮ
�ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ�Ǿ�Ȃ
ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ��ıȣȞȑȤİȚĮ�

�

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ ȅȚ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�ȞĮ�ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠĲȪʌȠȣ�(ȁȅȉ�+'������Ǿ�ȓįȚĮ�ʌȡȩȕȜİȥȘ
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țİĳĮȜȚȠȪ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȫȞ

ȠįȫȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ

ĮȣĲȚȫȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ĮĲȠȝȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȑȞĮȞĲȚ�ʌĲȫıİȦȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
įȚȐȕĮıȘ�ȖȚĮ
ʌİȗȠȪȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ

ʌȠįȚȫȞ

īİȞȚțȒ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ

ȤİȡȚȫȞ

ȈȒȝĮĲĮ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ



ǼȪĳȜİțĲİȢ�ȪȜİȢ
Ȓ��țĮȚ�ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ

ǹȚȦȡȠȪȝİȞĮ
ĳȠȡĲȓĮ

ȅȤȒȝĮĲĮ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ
ĳȠȡĲȓȦȞ

ǼțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ ǻȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ�ȪȜİȢȉȠȟȚțȑȢ�ȪȜİȢ

ȀȓȞįȣȞȠȢ
ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ

ȇĮįȚİȞİȡȖȐ�ȣȜȚțȐ

īİȞȚțȩȢ�țȓȞįȣȞȠȢ .ȓȞįȣȞȠȢ
ʌĮȡĮʌĮĲȒȝĮĲȠȢ

ȈȒȝĮĲĮ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ

ȆȡȫĲİȢ�ȕȠȒșİȚİȢ ĭȠȡİȓȠ ȆȜȪıȘ�ȝĮĲȚȫȞĬȐȜĮȝȠȢ
țĮĲĮȚȠȞȚıȝȠȪ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ȉȘȜȑĳȦȞȠ�ȖȚĮ
įȚȐıȦıȘ�țĮȚ

ʌȡȫĲİȢ�ȕȠȒșİȚİȢ

ǵĲĮȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įİȓȟȠȣȝİ�ĲȘȞ�țĮĲİȪșȣȞıȘ�ʌȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȝİ�ȖȚĮ�ȞĮ�ĳĲȐıȠȣȝİ
ıĲĮ�ȝȑıĮ�ȕȠȒșİȚĮȢ�Ȓ�įȚȐıȦıȘȢ�ĲȩĲİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ıȒȝĮĲĮ�ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲĮ

ʌĮȡĮțȐĲȦ�ıȒȝĮĲĮ�țĮĲİȪșȣȞıȘȢ

ȈȒȝĮĲĮ
įȚȐıȦıȘȢ�Ȓ
ȕȠȒșİȚĮȢ

ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ
ȝȐȞȚțĮ

ȈțȐȜĮ ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ ȉȘȜȑĳȦȞȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
țĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘ
ʌȣȡțĮȖȚȫȞ

ǵĲĮȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įİȓȟȠȣȝİ�ĲȘȞ�țĮĲİȪșȣȞıȘ�ʌȠȣ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȝİ�ȖȚĮ�ȞĮ�ĳĲȐıȠȣȝİ
ıĲȠȞ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�ĲȩĲİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ıȒȝĮĲĮ�ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲĮ

ʌĮȡĮțȐĲȦ�ıȒȝĮĲĮ�țĮĲİȪșȣȞıȘȢ

ȈȒȝĮĲĮ�ʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞ�ĲȠ
ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ�Ȓ
İȟȠʌȜȚıȝȩ
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 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  : 82/2017 
 

  

  

  

  

  

  

  

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΦΑΥ 

  

  

  

  

  

  

  

  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3. ΥΛΙΚΑ 
 
4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής 
του έργου 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

? Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 
έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

? Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

? Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

? Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 
τέχνης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 
 
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 
τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 
 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 
 

 



 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΕΡΓΟ 
 
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016 

 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΔΕ ΧΙΟΥ- ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ -  ΜΕΣΤΑ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ - ΑΓ. ΣΥΚΟΥΣΗΣ. 
 
 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 - 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
 - 
 
 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της μελέτης 

 

 Ο ανάδοχος 

 

 Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου 

 
 ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 
 
 ΚΕΠΕΚ 



2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το παρόν έργο αφορά την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Χίου, πραγματοποιώντας τις 

απαραίτητες ενέργειες τόσο στα όργανα όσο και στο περιβάλλοντα χώρο ώστε να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 
των Υ.Α 28492/2009 (Β 931) Υ.Α., 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και της Εγκύκλιου 44/07-08-2014 του ΥΠ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την κατασκευή και λειτουργία του. Σκοπός της 

μελέτης αυτής είναι μέσω των παρεμβάσεων που προτείνονται, η αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση των 

χώρων αυτών, με την αντικατάσταση και επισκευή του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι 

απορριμμάτων κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

οριστεί με τις ανωτέρω Υ.Α., προκειμένου να πιστοποιηθούν και να διαθέτουν Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας 

και το Ειδικό Σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 
 

 



3. ΥΛΙΚΑ 

 
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας παραπομπή στο 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 
 

 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να ενημερώνονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 
 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Για τις εργασίες συντήρησης που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από το προσωπικό  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας 
Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 

 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 
  
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 
 κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

  

  

    

    

     

      

 

 Γεωμετρικό σχήμα Σημασία 
 
 Σήματα απαγόρευσης 

 
 Σήματα υποχρέωσης 

 
 Σήματα προειδοποίησης 

 
 Σήματα διάσωσης ή βοήθειας 
 
 Σήματα που αφορούν το 
 πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό 

 

 Σήματα 
 απαγόρευσης 
 
 Απαγορεύεται Απαγορεύεται Απαγορεύεται Απαγορεύεται 
 το κάπνισμα η χρήση γυμνής η διέλευση πεζών η κατάσβεση 
 φλόγας και το με νερό 
 κάπνισμα 

 

 Mη πόσιμο νερό Απαγορεύεται Απαγορεύεται Mην αγγίζετε 
 η είσοδος στους η διέλευση στα 
 μη έχοντες οχήματα 
 ειδική άδεια διακίνησης φορτίων 

 

 Σήματα 
 υποχρέωσης 

 

 Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική 
 προστασία των προστασία του προστασία των προστασία των προστασία των 
 ματιών κεφαλιού αυτιών αναπνευστικών ποδιών 
 οδών 

 

 Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Γενική 
 προστασία των προστασία του προστασία του ατομική προστασία διάβαση για υποχρέωση 
 χεριών σώματος προσώπου έναντι πτώσεων πεζούς 



     

     

     

    

    

    

 
 Σήματα 
 προειδοποίησης 
 
 Εύφλεκτες ύλες Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά 
 ή/ και υψηλή 
 θερμοκρασία 

 

 Αιωρούμενα Οχήματα Κίνδυνος Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος 
 φορτία διακίνησης ηλεκτροπληξίας παραπατήματος 
 φορτίων 

 

 Σήματα 
 διάσωσης ή 
 βοήθειας 

 

 Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαμος Πλύση ματιών Τηλέφωνο για 
 καταιονισμού διάσωση και 
 ασφαλείας πρώτες βοήθειες 

 
 Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε 
 στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα 
 παρακάτω σήματα κατεύθυνσης 

 

 Σήματα που 
 αφορούν το 
 πυροσβεστικό 
 υλικό ή 
 εξοπλισμό 
 
 Πυροσβεστική Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την 
 μάνικα καταπολέμηση  
 πυρκαγιών 
 
 Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε 
 στον πυροσβεστικό εξοπλισμό τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα 
 παρακάτω σήματα κατεύθυνσης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν 

κάθε φορά. 

 

 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
? Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

? Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

? Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

? N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 
με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

? ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

? ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

212Α/96 

? ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

? ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

? ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

? ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

221Α/94 

? ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

? ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 

193Α/80 

? ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

? ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

? ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

? ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

? ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

? ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 



? ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

? ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 

? ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

? ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 

266Β/01 

? ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης 
στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», 

ΦΕΚ 686Β/01 

? ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 
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