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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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. 
 

Η επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών θα πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή και Κατασκευή Παιδικών Χαρών 

ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ Ιωνίας» που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό 
του δήμου Χίου, και αφορά την αναβάθμιση 5 υφιστάμενων παιδικών χαρών του 

Δήμου Χίου.  

 
Συνοπτικά η μελέτη, αφορά πέντε (5) υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου 

Χίου που είναι οι εξής: 

 α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜ./ΤΟΠ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ / 
ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΧΕΔ. 

 

1 ΙΩΝΙΑΣ ΦΛΑΤΣΙΑ 
ΦΛΑΤΣΙΑ - 

ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 
01 

2 ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΥΝΟ 
ΒΟΥΝΟ - 
ΠΛΑΤΕΙΑ 

02 

3 ΙΩΝΙΑΣ 
ΘΟΛΟΠΟΤΑ

ΜΙΟΥ 
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 

- ΛΙΒΑΔΙ 
03 

4 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΠΥΡΓΙΟΥ - 
ΓΗΠΕΔΟ 

04 

5 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΑΣ 
ΕΛΑΤΑΣ - ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

05 

Πίνακας 1: Υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου, στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  
Η ανακατασκευή και κατασκευή 5 υφιστάμενων παιδικών χαρών των ΔΕ Μαστιχωχωρίων 
και ΔΕ Ιωνίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα Κεφάλαια 2 
και 5.   
 

Διάρκεια σύμβασης  
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. 
 

Τόπος υλοποίησης 
Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στις παιδικές χαρές του Πίνακα 1 
σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της κάθε παιδικής χαράς και τα σχέδια του 
Κεφαλαίου 2. 

 
Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
Έπειτα από την πραγματοποίηση του απαιτούμενου έλεγχου από την αρμόδια επιτροπή, 

θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Πριν την προσωρινή παραλαβή 
του έργου  (είτε τμηματικά, δηλαδή ανά παιδική χαρά, είτε συνολικά) θα πρέπει 
να γίνει έλεγχος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, με ευθύνη του 
αναδόχου και το κόστος, και να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία τα 
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Φορέα της κάθε παιδικής χαράς.   
 

Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη 
Προβλέπεται πέρα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Ο 
ανάδοχος μετά την βεβαίωση περαίωσης του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης 
οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 2.000,00 € και διάρκειας δύο (2) ετών από 
την προσκόμιση της. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση της απαιτείται πριν την 
προσωρινή ή οριστική παραλαβή και δεν υποκαθιστά την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
Ο ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών 
για τέσσερα (4) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα όργανα 
και τα δάπεδα των παιδικών χαρών. 
 

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Χρηματοδότηση 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€ με ΦΠΑ και η 
οποία προέρχεται από ΣΑΤΑ. 

1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Σύμφωνα με την άρθρο 4 της Υ.Α. 28492/2009 (Β 931) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
27934/2014 (Β 2029). 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Σύμφωνα με την άρθρο 5 της Υ.Α. 28492/2009 (Β 931) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
27934/2014 (Β 2029).   
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2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

 
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.  
 

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. 

 

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 
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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 «Γενικές Εργασίες» και 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 
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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2.1 Παιδική Χαρά Φλάτσια - Παλιό Χωριό 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός δημοτικού χώρου του οικισμού Φλατσίων, ΔΕ 

Ιωνίας.    

 
Χάρτης 1: Παιδική Χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ - ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Η παιδική χαρά συνορεύει βόρεια και δυτικά με δημοτική οδό, νότια και 

ανατολικά με λοιπό δημοτικό χώρο. Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς 

περιλαμβάνει ένα σύνθετο όργανο με τσουλήθρα και κούνια, μία τραμπάλα δυο 
θέσεων και δυο ατομικές τραμπάλες και επίσης ένα καθιστικό. Η επιφάνεια του 

δαπέδου έχει καλυφθεί ο μισός περίπου με πλάκες ασφαλείας και ο υπόλοιπος 

με χαλίκι (γαρμπίλι). 

 
Εικόνα 1: Παιδική Χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ - ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ, λήψη, 02/2018 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για 

την ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους θα πρέπει να πληρούν 
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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 να τοποθετηθούν μία διθέσια κούνια νηπίων – παίδων, μία 
τραμπάλα δυο θέσεων με σπιράλ, μία τσουλήθρα μα πλατφόρμα. Επίσης θα 

τοποθετηθεί ένα καθιστικό (παγκάκι με πλάτη), ένας κάδος απορριμμάτων και 

μία πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα (Αρ. Σχ. Α01). 

 
Εικόνα 2: Κάτοψη Παιδική Χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ - ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 
τοποθετηθούν πλάκες ασφαλείας πάχους 5,00εκ. που να καλύπτει ύψος 

πτώσης τουλάχιστον 1,5μ. σε επιφάνεια περίπου 98,00τ.μ. για την απορρόφηση 

των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ). Για τον εγκιβωτισμό των 
πλακών ασφαλείας θα κατασκευαστεί περιμετρικά τους κράσπεδο διαστάσεων 

25,00εκ*12,00εκ. και για τον διαχωρισμό από το παρτέρι βόρεια θα 

τοποθετηθούν κράσπεδα κήπου διαστάσεων 100*25*8cm απόχρωσης 
κοκκινωπής - ροζ (Αρ. Σχ. 01) 

 

Περιμετρικά της παιδικής χαράς θα τοποθετηθούν σιδηρά θερμογαλβανισμένα 
και βαμμένα κιγκλιδώματα διαστάσεων και διατομών σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, μήκους περίπου 43,30μ και δύο θύρες μία ανατολικά και μία 

νότια. 

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

χρήζουν πολλών επισκευών και επίσης δεν τηρούνται οι απαιτούμενες 

αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. θα 
αποξηλωθούν και να μεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς σε 

χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Επίσης θα απόξηλωθούν και 

απομακρυνθούν τα υφιστάμενα ξύλινα κιγκλιδώματα. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η αποξήλωση και μεταφορά τους.  
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2.2 Παιδική Χαρά Βουνό 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός του οικισμού Βουνού της ΔΕ Ιωνίας, συνορεύει 

βόρεια και ανατολικά με ιδιοκτησία, και νότια και δυτικά με δημοτική οδό. 

 
Χάρτης 2: Παιδική Χαρά Βουνό, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

 

Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς αποτελείται κυρίως από πολύ παλιά 

μεταλλικά όργανα μόνιμης εγκατάστασης τα οποία παρουσιάζουν πολλές 
φθορές και αποκλίσεις με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι απαιτήσεις 

ασφαλείας των πρότυπων του ΕΛΟΤ. Η επιφάνεια του δαπέδου έχει καλυφθεί 

από πλαστικό χλοοτάπητα. 
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Εικόνα 3: Παιδική Χαρά Βουνό, λήψη, 02-2018 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για 
την ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους θα 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 να τοποθετηθούν μία διθέσια κούνια νηπίων – παίδων, μία ατομική 
τραμπάλα, μία τσουλήθρα με πλατφόρμα και ένα μύλος. Επίσης θα 

τοποθετηθεί ένα καθιστικό (παγκάκι με πλάτη), ένας κάδος απορριμμάτων και 

μία πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα (Αρ. Σχ. Α02). 
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Εικόνα 4: Κάτοψη παιδική χαράς Βουνό 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθούν πλάκες ασφαλείας πάχους 5,00εκ. που να καλύπτει ύψος 
πτώσης τουλάχιστον 1,5μ. σε επιφάνεια περίπου 138.50,00τ.μ., για την 

απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ).  

 
Τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα επί του προσώπου και η υφιστάμενη περίφραξη 

από συρματόπλεγμα θα απομακρυνθούν και θα τοποθετηθούν νέα 

κιγκλιδώματα μήκους περίπου 28,00μ.. Θα τοποθετηθεί νέα πόρτα στην είσοδο 

δίφυλλη και θα τοποθετηθεί σχάρα για την αποτροπή των αδέσποτων ζώων στην 
είσοδο. 

 
Γενικές Εργασίες. 

Τα υφιστάμενα όργανα που παρουσιάζουν πολλές φθορές και ελλείψεις και 

χρήζουν πολλών επισκευών και επίσης δεν τηρούνται οι απαιτούμενες 

αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. και ο 
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πλαστικός χλοοτάπητας θα αποξηλωθούν και να μεταφερθούν εκτός του χώρου 

της παιδικής χαράς σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Επίσης τα 
υφιστάμενα κιγκλιδώματα και η πόρτα εισόδου θα μεταφερθούν σε αποθήκη 

του Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση και μεταφορά τους. 
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2.3 Παιδική Χαρά Θολοποταμίου 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός του οικισμού Θολοποταμίου της ΔΕ Ιωνίας, 

συνορεύει βόρεια με δημοτική οδό και ιδιοκτησία, νότια με δημοτική οδό και 

ιδιοκτησία, ανατολικά με ιδιοκτησία και δυτικά ιδιοκτησία. 

 
Χάρτης 3: Παιδική Χαρά Θολοποταμίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

 
Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς έχει αφαιρεθεί διότι δεν τηρούνταν οι 

απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Η επιφάνεια του 

δαπέδου έχει καλυφθεί εν μέρη με πλάκες ασφαλείας και εν μέρη με χαλίκι 
(γαρμπίλι). 
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Εικόνα 5: Παιδική Χαρά Θολοποταμίου, λήψη, 02-2018 

 
Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για 

την ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους θα 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 να τοποθετηθούν μία διθέσια κούνια νηπίων – παίδων, μία 

τραμπάλα δυο θέσεων, μία τσουλήθρα με πλατφόρμα και ένας μύλος με 

αναρρίχηση. Επίσης τα δύο υφιστάμενα καθιστικά (παγκάκι με πλάτη) θα 
συντηρηθούν και επισκευαστούν, θα τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων 

και μία πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα (Αρ. Σχ. Α03). 
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Εικόνα 6: Κάτοψη παιδική χαράς Θολοποταμίου 
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Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθούν πλάκες ασφαλείας πάχους 5,00εκ. που να καλύπτει ύψος 
πτώσης τουλάχιστον 1,5μ. σε επιφάνεια περίπου 178,00τ.μ., για την 

απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ).  

 
Η υφιστάμενη περίφραξη από συρματόπλεγμα που είναι σε πολύ κακή 

κατάσταση (σκουριασμένο και με πολλές τρύπες) θα αφαιρεθεί και θα 

τοποθετηθεί νέα ύψους 1,2 από συρματόπλεγμα γαλβανιζέ ρομβοειδούς οπής 

διαστάσεων 5,0χ5,0cm, πάχους 3,00mm(No17), πλαισιωμένο άνω και κάτω σε 
λάμα ανοξείδωτη 50*4mm (Αρ. Σχ. 03) 

 

Στο βορινό και νότιο τμήμα θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι επιφάνειες 19,00τμ και 
22,00τμ αντίστοιχα σε συνέχεια των πλακών ασφαλείας. Τα υφιστάμενα 

καθιστικά από λιθοδομή θα αρμολογηθούν και η επιφάνεια του καθίσματος 

που είναι από σκυρόδεμα θα χρωματιστεί. 
 

Επίσης θα τοποθετηθούν ένας κάδος απορριμμάτων και μια πληροφοριακή 

πινακίδα. 
Γενικές Εργασίες 

Η υφιστάμενη περίφραξη από συρματόπλεγμα που παρουσιάζει πολλές φθορές 

θα αποξηλωθεί θα μεταφερθεί εκτός του χώρου της παιδικής χαράς σε χώρο 

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση 
και μεταφορά τους. 

 
Εργασίες Συντήρησης 

Στα δυο υφιστάμενα καθιστικά που θα παραμείνουν θα γίνει συντήρηση και 

χρωματισμός τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η συντήρηση, αλλαγή δοκού όπου χρειάζεται προετοιμασία και 
επάλειψη με βερνικόχρωμα εργασία και υλικά.  
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2.4 Παιδική Χαρά Πυργίου 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται δυτικά του γηπέδου Νικολάου Λω στην τοπική 

κοινότητα Πυργίου, της ΔΕ Μαστιχοχωρίων. 

 
Χάρτης 4: Παιδική Χαρά Πυργίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

 

Η παιδική χαρά συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία, νότια με ιδιοκτησία, δυτικά με 

ιδιοκτησία και ανατολικά με δημοτικό δρόμο. Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς 
αποτελείται από ένα αλογάκι μιας θέσης, δύο μεταλλικές τραμπάλες δύο θέσεων, 

μύλος κλασσικός, κούνια ξύλινη τεσσάρων θέσεων παίδων με διαχωριστικό 

κατασκευαστικό στοιχείο, κούνια ξύλινη τεσσάρων θέσεων (2 παίδων και 2 νηπίων), 
με διαχωριστικό κατασκευαστικό στοιχείο, τσουλήθρα αυτοτελής, σύνθετο ξύλινο 

με δύο πύργους και μια τσουλήθρα και ένα μονόζυγο. Η επιφάνεια του δαπέδου 

έχει καλυφθεί με πλάκες ασφαλείας. 
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Εικόνα 7: Παιδική Χαρά Πυργίου, λήψη, 07-2017 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για 

την ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία 

Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους θα 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. 

 
Για την ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων (2 παίδων και 2 νηπίων) και την αυτοτελή 

τσουλήθρα σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου Φορέα δεν 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας για αυτό προτείνεται να τοποθετηθούν σε νέα 
θέση σύμφωνα (Αρ. Σχ. Α04). 
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Εικόνα 8: Κάτοψη παιδική χαράς Πυργίου 
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Προτείνεται να τοποθετηθούν δύο ατομικές τραμπάλες, μία τραμπάλα δύο θέσεων 

με σπιράλ, και ένας μύλος με αναρρίχηση.  
Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

παραμείνουν οι υφιστάμενες πλάκες ασφαλείας πάχους για την απορρόφηση των 

κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 04). 
 

Τα τοιχεία περιμετρικά της παιδικής χαράς θα χρωματιστούν σε απόχρωση που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

  
Επίσης τα υφιστάμενα καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να 

επισκευαστούν και χρωματιστούν, και τέλος να τοποθετηθεί μια πληροφοριακή 

πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες. 

Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υπόλοιπα υφιστάμενα όργανα (ένα αλογάκι μιας 
θέσης, δύο μεταλλικές τραμπάλες δύο θέσεων, μύλος κλασσικός, κούνια ξύλινη 

τεσσάρων θέσεων παίδων με διαχωριστικό κατασκευαστικό στοιχείο, σύνθετο ξύλινο 

και μονόζυγο) που παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου 
του Δ.Φ. και δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

αποξήλωση και μεταφορά τους. 

 

Εργασίες Συντήρησης 
Τα τρία υφιστάμενα καθιστικά και οι τρεις κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να 

επισκευαστούν και χρωματιστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, το ένα 

καθιστικό θα μεταφερθεί σε νέα θέση. Η ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων (2 παίδων 
και 2 νηπίων) και η αυτοτελή τσουλήθρα σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του 

διαπιστευμένου Φορέα δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας για αυτό 

προτείνεται να τοποθετηθούν σε νέα θέση σύμφωνα με το σχέδιο (Αρ. Σχ. 04) και 
να χρωματιστούν. Στην τιμή περιλαμβάνεται η συντήρηση, αλλαγή δοκού όπου 

χρειάζεται προετοιμασία και επάλειψη με βερνικόχρωμα εργασία και υλικά.  

 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σελίδα 22 από 45 

 

2.5 Παιδική Χαρά Ελάτας 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ελάτας, της ΔΕ 

Μαστιχοχωρίων.    

 
Χάρτης 5: Παιδική Χαρά Ελάτας, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

 
Η παιδική χαρά συνορεύει νότια με ιδιοκτησία, δυτικά με δημοτικό δρόμο και 

ανατολικά με δημοτικό δρόμο. Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς αποτελείτε από 

μια κούνια ξύλινη τεσσάρων θέσεων παίδων με διαχωριστικό κατασκευαστικό 
στοιχείο, σύνθετο με ένα πύργο και μια τσουλήθρα, τραμπάλα δύο θέσεων 

μεταλλική αξονική, αλογάκι μιας θέσης τραμπάλα ενός σημείου για τα οποία δε 

τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Η 
επιφάνεια του δαπέδου έχει καλυφθεί με χαλίκι (γαρμπίλι). 
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Εικόνα 9: Παιδική Χαρά Ελάτας, λήψη, 06-2016 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για 

την ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους θα 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 να τοποθετηθούν μία κούνια διθέσια παίδων-νηπίων, και μία 

τσουλήθρα με τριγωνική πλατφόρμα σύμφωνα (Αρ. Σχ. Α05). 
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Εικόνα 10: Κάτοψη παιδική χαράς Ελάτας 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 
τοποθετηθούν πλάκες ασφαλείας πάχους 5,00εκ. σε επιφάνεια περίπου 

73,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ) (Αρ. Σχ. 05). 
 

Επίσης θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα μήκους περίπου 24,00μ και 

μήκους περίπου 15,00μ τύπου συρματόπλεγμα, επί του υφιστάμενου τοιχείου, 
και μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 

Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα θα αποξηλωθουν και απομακρυνθούν και η υφιστάμενη 

περίφραξη από συρματόπλεγμα και θα μεταφερθούν σε τόπο που θα υποδείξει 

η υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση και μεταφορά τους. 

Εργασίες Συντήρησης 
Τα υφιστάμενα δύο καθιστικά και οι τρεις κάδοι απορριμμάτων, θα 

μετακινηθούν σε νέα θέση, θα συντηρηθούν και βαφτούν σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας, όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην τιμή 
εργασία και υλικά.     
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2.6  Παράρτημα Σχεδίων  

 

 
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 
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3 ΠΡΟΜΕΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
52-2018   

ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή και 
Κατασκευή Παιδικών Χαρών 
ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ 
Ιωνίας» 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

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

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (98,00τ.μ πλακ ασφ νοτ τμ) * 0,20 19,60 

  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   125τ.μ. πλακ ασφ.*0,15 18,75   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
(45+22+3) τμ κυβολ*0,15+151τμ πλακ. ασφ 

*0,15 
33,15 

  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   81,50τμ * 0,20 16,30   

          87,80 

        Τίθεται: 95,00 

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (m3) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (4,5+17,5+2,8)*0,15*0,30+4*(1,5*,4)/2*0,30 1,48 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,00   
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   9,5*0,15*0,20 0,29 
  

          1,76 

        Τίθεται: 3,00 

3 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης (m3) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (4,5+17,5+2,8)*0,15*0,25 0,93 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,00 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   25μ*0,5μ*0,5μ θεμελια οργανων 6,25 
  

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   15*0,50*0,50 θεμελια οργανων 3,75 
  

          10,93 

        Τίθεται: 15,00 

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα (ton) 
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1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6 33,72 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6 30,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6 53,04 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 15,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   (ΑΤ1+ΑΤ2)*1,6+ΑΤ3*2,4 35,54 
  

          167,30 

        Τίθεται: 178,00 

5 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)  

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,00 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  (9+12+12+16,5+15)τμ παλ πλακ ασφα 64,50   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   
25τμ (πλακες παλιων οργάνων) +11τμ νεων 

οργάνων 
36,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,00 0,00   

          100,50 

        Τίθεται: 106,42 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 
Σιδηρά θερμογαλβανισμένα κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, από ευθύγραμμες ράβδους 
(πάνελ) (μμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (4,5+17,5+2,8+18,5) 43,30 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   (8,5+5,5+15,0) 29,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,00 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   24,50 24,50   

          96,80 

        Τίθεται: 99,00 

2 Σιδηρά θερμογαλβανισμένα ορθοστάτες (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  25 τεμ 25,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   15 τεμ 15,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,0 τεμ 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,0 τεμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   14 τεμ 14,00   

          54,00 

        Τίθεται: 56,00 

3 Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ με ρομβοειδή οπή πλαισιωμένο σε λάμα (μμ.) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,00 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  3,00+19,5+4 26,50 
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4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   12,00μ 12,00   

          38,50 

        Τίθεται: 41,00 

4 Σιδηρά θερμογαλβανισμένοι ορθοστάτες από κοιλοδοκό με βάση στήριξης (τεμ.) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0 τεμ 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  26 τεμ 26,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   11 τεμ 11,00   

          37,00 

        Τίθεται: 39,00 

5 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (τεμ.) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  2 τεμ 2,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0 τεμ 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   1 τεμ 1,00   

          4,00 

        Τίθεται: 4,00 

6 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου (τμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,00τμ 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00τμ 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  7*1,5 10,50 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   2 πόρτες *6*1,5 18,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,00 0,00   

          28,50 

        Τίθεται: 32,00 

7 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα (τμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,0 τμ 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,0 τμ 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  (20,00μ+4,00μ+3,00μ) *(0,45+0,15) 16,20 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,0 τμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,0 τμ 0,00   

          16,20 

        Τίθεται: 21,00 

8 Επίστρωση με κυβολίθους (τμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,0 τμ 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,0 τμ 0,00   

3 Παιδικη χαρα   45,00τμ +22,00τμ+3,00τμ 70,00   
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Θολοποταμίου 

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,0 τμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,0 τμ 0,00   

          70,00 

        Τίθεται: 74,00 

8 Προχυτα κρασπεδα απο σκυροδεμα κήπου (μμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  8,0 τμ 8,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   8,5 τμ 8,50   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,0 τμ 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,0 τμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   9,0 τμ 9,00   

          25,50 

        Τίθεται: 29,00 

9 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών (τμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,0 τμ 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,0 τμ 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
(20,00μ+4,00μ+3,00μ) 

*(0,45+0,45)+0,45*0,45*4 
25,11 

  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,0 τμ 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,0 τμ 0,00   

          25,11 

        Τίθεται: 28,00 

10 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ (m2) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  98,00τμ 98,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   125,00 125,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  151τμ 151,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   20τμ περιπου για συμπλήρωση  20,00 
  

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   76,00τμ 76,00   

          470,00 

        Τίθεται: 473,00 

11 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  98τμ*0,1 9,80 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   125τμ*0,1 12,50   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  (21+22+151)*0,10 22,10 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   (76,00τμ +1,80τμ)*0,1 7,78   

          52,18 

        Τίθεται: 54,00 

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

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (4,5+17,5+2,8)*0,12*0,25+4*(1,5*,4)/2*0,25 1,04 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σελίδα 30 από 45 

 

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0,00 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   
11 θεμέλια οργανων που μεταφέροντε* 

0,5*0,5 
2,75 

  

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,00 0,00   

          3,79 

        Τίθεται: 5,00 

13 Σχάρα αποτροπής εισόδου ζώων (τεμ.) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  2*4 τεμ 8,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   4 τεμ 4,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  4 τεμ 4,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   4 τεμ 4,00 
  

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   4 τεμ 4,00   

          24,00 

        Τίθεται: 24,00 

14 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (m) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0,00 0,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

      
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0,00 0,00   

          0,00 

        Τίθεται:   

15 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (m2) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  (4,5+17,5+2,8)*2*0,25+4*1,5*0,25 13,90 
  

2 Παιδική χαρά ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  0,00 0,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   14*0,12 1,68   

          15,58 

        Τίθεται: 20,00 

16 Γενικές Εργασίες τεμ. (κατά αποκοπή). 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
Τεχνική έκθεση 

1,00 

  

2 Παιδική χαρά ΒΟΥΝΟ     

3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  
  

4 Παιδική χαρά Πυργίου     

5 Παιδική χαρά Ελάτας     

          1,00 

        Τίθεται:   

17 Εργασίες Συντήρησης τεμ. (κατά αποκοπή). 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
Τεχνική έκθεση 

1,00   

2 Παιδική χαρά ΒΟΥΝΟ     
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3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  
  

4 Παιδική χαρά Πυργίου     

5 Παιδική χαρά Ελάτας     

          1,00 

        Τίθεται:   

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ 

1 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο -μέταλλο σκελετος (τεμ) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  1 τεμ. 1,00 
  

2 Παιδική χαρά ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  1 τεμ. 1,00 
  

4 Παιδική χαρά Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδική χαρά Ελάτας   1 τεμ. 1,00   

          4,00 

        Τίθεται:   

2 Κάθισμα κούνιας παίδων απο καουτσούκ με αλυσιδα (τεμ) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  1 τεμ. 1,00 
  

2 Παιδική χαρά ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  1 τεμ. 1,00 
  

4 Παιδική χαρά Πυργίου   2 τεμ. 2,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   1 τεμ. 1,00   

          6,00 

        Τίθεται:   

3 Κάθισμα ασφάλειας κούνιας νηπίων με αλυσιδα (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  1 τεμ. 1,00 
  

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  1 τεμ. 1,00 
  

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   2 τεμ. 2,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   1 τεμ. 1,00   

          6,00 

        Τίθεται:   

4 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα με σκάλα, πλατφόρμα και σκεπή - ίσια διάταξη (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  1 τεμ. 
1,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ. 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  1 τεμ. 
1,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          2,00 

        Τίθεται:   

5 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα νηπίων με σκάλα και πλατφόρμα - κάθετη διάταξη (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0 τεμ. 
0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 Παιδικη χαρα   0 τεμ. 0,00   
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Θολοποταμίου 

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          1,00 

        Τίθεται:   

6 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα με σκάλα - ίσια διάταξη (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  0 τεμ. 
0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ. 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  0 τεμ. 
0,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   1 τεμ. 1,00   

          1,00 

        Τίθεται:   

7 Ξύλινη τραμπάλα 2 θεσεων  (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
1 τεμ. 1,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ. 0,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
1 τεμ. 1,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   1 τεμ. 1,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          3,00 

        Τίθεται:   

8 Τραμπάλα ατομική τύπου ζωάκι (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
0 τεμ. 0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
0 τεμ. 0,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   2 τεμ. 2,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          3,00 

        Τίθεται:   

9 Περιστρεφόμενο και αναρρίχηση τύπου δένδρο (τεμ) 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
0 τεμ. 0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ. 0,00   

3 
Παιδική χαρά 
Θολοποταμίου 

  
1 τεμ. 1,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   1 τεμ. 1,00   

5 Παιδική χαρά Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          2,00 

        Τίθεται:   

10 Μύλος με κάθισμα (τεμ) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
0 τεμ. 0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
0 τεμ. 0,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   
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          1,00 

        Τίθεται:   

11 
Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 
(τεμ) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
1 τεμ. 1,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
0 τεμ. 0,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          2,00 

        Τίθεται:   

12 Κυλιδρικός επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος με καπάκι (τεμ) 

1 
Παιδική χαρά ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
1 τεμ. 1,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
1 τεμ. 1,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0 τεμ. 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   0 τεμ. 0,00   

          3,00 

        Τίθεται:   

13 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς 

1 
Παιδικη χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
1 τεμ. 1,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   1 τεμ. 1,00   

3 
Παιδικη χαρα 
Θολοποταμίου 

  
1 τεμ. 1,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   1 τεμ. 1,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   1 τεμ. 1,00   

          5,00 

        Τίθεται: 5,00 

14 Προμήθεια κηπευτικού χώματος (m3) 

1 
Παιδική χαρα ΦΛΑΤΣΙΑ 
- ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ 

  
0,00 0,00   

2 Παιδικη χαρα ΒΟΥΝΟ   0,00 0,00   

3 
Παιδική χαρα 
Θολοποταμίου 

  
0,00 0,00   

4 Παιδικη χαρα Πυργίου   0,00 0,00   

5 Παιδικη χαρα Ελάτας   5,7τμ*0,4 2,28   

          2,28 

        Τίθεται: 4,00 

   
Χίος 

  

   
8/3/2018   
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4 ΠΡΟΥΠΟΛΙΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού  

Οδηγίες για όλα τα όργανα που αναφέρονται  

 

Η κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης, από οπλισμένο σκυρόδεμα 
ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ.), προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και 

με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 

Πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, η κατασκευή όλων των βάσεων όλων 

των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών, σε ειδικά 
θεμέλια από σκυρόδεμα τουλάχιστον 40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το ΕΝ 

1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 

οργάνου. 
 

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων 

θα γίνει ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασες: μπετόν, χώμα, άμμος, ή 
ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών 

από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα.  

 

5.1.1 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.   
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Εικόνα 11: Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 

Η πινακίδα τοποθετείται επί των κιγκλιδωμάτων και στερεώνεται επί αυτών 
με βίδες γαλβανιζέ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 12: Τοποθέτηση Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 
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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. 

 

Πινακίδα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

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) 

 

5.1.2 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: 

Σιδηρά θερμογαλβανισμένα κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 
διατομών, από ευθύγραμμες ράβδους (πάνελ). 

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), αναλύτικά: 
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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. 

Εικόνα 13: Δείγμα βαμμένου και γαλβανισμένου κιγκλιδώματος. 

 

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 όπως επίσης και όλες οι εργασίες εγκατάστασης τους.  

 
Όπου απαιτηθεί συμπλήρωμα καγκέλου μήκους μικρότερου των δύο 

μέτρων η πληρωμή του τεμαχίου αυτού θα είναι ανάλογη του μήκους του. 

 

Σιδηρά θερμογαλβανισμένα κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών, από ευθύγραμμες ράβδους (ορθοστάτες). 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θερμογαλβανισμένων ορθοστατων. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ορθοστατών και των υλικών ήλωσης 

και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση 

και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 

Ο κάθε ορθοστάτης αποτελειται από μεταλλικά στοχεία λάμα σύνδεσης), 

αναλύτικά: 
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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.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
         (α)             (β) 

Εικόνα 14: Δοκός ΙΡΕ 80 (α), τομή δοκού (β) 

Οι ορθοστάτες 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. 
 

Οι ορθοστάτες θα συνδεθούν με τα πάνελ με θερμογαλβανισμένα 

μικροϋλικά (βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.) η τιμή των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή όπως επίσης και όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης τους..  

 

5.1.3 Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ με ρομβοειδή οπή πλαισιωμένο 
σε λάμα 

Κατασκευή και τοποθέτηση συρματόπλεγμα γαλβανιζέ με ρομβοειδή οπή 

πλαισιωμένο σε λάμα. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών καθώς 
και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση τους. 

Αναλυτικά: Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ ρομβοειδούς οπής διαστάσεων 

5,0χ5,0cm, πάχους 3,00mm(No17), βάρους 2.30kg/m2 και ύψους 
1,20m, πλαισιωμένο άνω και κάτω σε λάμα γαλβανιζε 40*4mm (βάρους 

1.60 kg/m) στερεωμένο σε κοιλοδοκους. 
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Εικόνα 15: Δείγμα περίφραξης από συρματόπλεγμα γαλβανιζέ πλαισιωμένο σε λάμα 

Στη αριστερή εικόνα παρουσιάζεται η εσωτερική πλευρά της περίφραξης, ο 
κοιλοδοκός θα τοποθετείται εξωτερικά. 

 

5.1.4 Σιδηρά θερμογαλβανισμένοι ορθοστάτες από κοιλοδοκό με 
βάση στήριξης 

Κατασκευή και τοποθέτηση συρματόπλεγμα γαλβανιζέ με ρομβοειδή οπή 

πλαισιωμένο σε λάμα. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών καθώς 

και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση τους.  
Αναλυτικά: Κοιλοδοκός γαλβανιζέ 50*50mm πάχους 3.00mm και ύψους 

1,20m με βάση τετράγωνη με τέσσερις οπές για την στερέωση. 

Συμπεριλαμβάνονται τα μικρούλικα στήριξης και η τάπα άνω του 
κοιλοδοκού.   

 

5.1.5 Σχάρα αποτροπής εισόδου ζώων 
Σχάρα διαστάσεων 1500*300*30mm χάλυβα, με βαφή ηλεκτροστατικής 

πούδρας, (εξαιρετικής ποιότητας και κάλυψης) σε χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας. Η διατομή του ελάσματος – λάμας που χρησιμοποιείται είναι 
30*3 χιλ. το οποίο συνθέτει όλη την κατασκευή και συναρμολογείται με 

ηλεκτροσυγκόλληση. Η απόσταση των "λάμων" είναι ανά 14.5 χιλ. 

 

 
Εικόνα 16: Σχάρα αποτροπής εισόδου ζώων 

 

5.1.6  Γενικές Εργασίες- Τοποθέτηση – Πιστοποίηση Παιδικών 
χαρών 

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται: 

β) Όλες οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης του υφιστάμενου 

ακατάλληλου εξοπλισμού από τους χώρους των παιδικών χαρών, μαζί με 
τις βάσεις των οργάνων, επίσης προβλέπεται η φόρτωση και μεταφορά του 

εν λόγω εξοπλισμού στην ανακύκλωση, σε αποθήκη του Δήμου ή σε 

αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

Για κάθε παιδική χαρά αναλύεται στο Κεφάλαιο 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ της παρούσας και πιο συγκεκριμένα στο 

εδάφιο " Γενικές Εργασίες  οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν. 

β) Πιστοποίηση Παιδικών χαρών 
Για όλες τις παραπάνω παιδικές χαρές για την ολοκλήρωση τους, θα πρέπει 

να παραδοθούν από τον ανάδοχο, με δικό του κόστος, τα πιστοποιητικά 
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συμμόρφωσης των παιδικών χαρών βάση προτύπου ΕΝ 1176:2008, από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.    
 

5.1.7  Εργασίες Συντήρησης 

Εργασίες συντήρησης οργάνων και λοιπών υλικών (περιφράξεις, καθιστικά 
κλπ.), μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τον εξοπλισμό που αναλύεται στο Κεφάλαιο 2. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ της παρούσας και 

πιο συγκεκριμένα στο εδάφιο "Εργασίες Συντήρησης" για την εκάστοτε 
περίπτωση παιδικής χαράς. 

 

5.2 Απαιτήσεις των υλικών των οργάνων παιδικής χαράς 
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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ 20.02.Ν 95,001 m3

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

ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 3,002 m3

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

ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 15,003 m3

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά µέσα ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02 178,004 ton

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 106,425 m2

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

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

ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν2 99,006 MM

2 Σιδηρά θερµογαλβανισµένα ορθοστάτες ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν3 56,007 ΤΕΜ

3 Συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ µε ροµβοειδή οπή πλαισιωµένο σε λάµα ΝΑΟΙΚ 64.48Ν 41,008 µµ

4 Σιδηρά θερµογαλβανισµένοι ορθοστάτες από κοιλοδοκό µε βάση στήριξης ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν4 39,009 ΤΕΜ

5 Θύρες θερµογαλβανισµένα απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους ΝΑΟΙΚ Α\62.21Ν 4,0010 ΤΕΜ

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

ΝΑΟΙΚ 77.55 32,0011 m2

7 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

ΝΑΟΙΚ 77.10 21,0012 m2

8 Επίστρωση µε κυβολίθους ΟΙΚ 73.17Ν 74,0013 τ.µ.

9 Προχυτα κρασπεδα απο σκυροδεµα κήπου ΝΑΟ∆Ο Β51Ν1 29,0014 MM

10 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών, ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών ΝΑΟΙΚ 71.01.01 28,0015 m2

11 Επιστρώσεις µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ ΟΙΚ 73.97Ν2 473,0016 m2

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

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 54,0017 m3

13 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04 5,0018 m3

14 Σχάρα αποτροπής εισόδου ζώων ΝΑΟΙΚ 61.24Ν 24,0019 ΤΕΜ

15 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\38.02 20,0020 m2

16 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαρας ΝΑΟ∆Ο Α.Ε08.2Ν 5,0021 ΤΕΜ

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

ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03 5,0022 m3

18 Πρόσθετη αποζηµίωση σκυροδέµατος C16/20 λόγω ειδικών συνθηκών ΝΑΟΙΚ ΣΚΥΡ.1620 59,0023 m3

19 Γενικές Εργασίες - Πιστοποίηση Παιδικών χαρών ΝΑΟΙΚ 
ΓΕΝ.ΕΡΓ.ΠΙΣΤ

1,0024 κατ. 
αποκ.

20 Εργασίες Συντήρησης ΝΑΟΙΚ ΕΡΓ.ΣΥΝΤ 1,0025 κατ. 
αποκ.

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

1 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο - σκελετός ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν6 4,0026 ΤΕΜ

2 Κάθισµα κούνιας παίδων απο καουτσούκ µε αλυσιδα ΝΑΠΡΣ Β12.19Ν1 6,0027 ΤΕΜ

3 Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων µε αλυσιδα ΝΑΠΡΣ Β12.18Ν1 6,0028 ΤΕΜ

4 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα νηπίων µε σκάλα και πλατφόρµα - κάθετη διάταξη ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν8 2,0029 ΤΕΜ

5 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα µε σκάλα, πλατφόρµα και σκεπή - ίσια διάταξη ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν9 1,0030 ΤΕΜ

6 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα µε σκάλα - ίσια διάταξη ΝΑΠΡΣ 
Β12.20Ν10

1,0031 ΤΕΜ

7 Ξύλινη τραµπάλα 2 θεσεων ΝΑΠΡΣ Β12.15Ν3 3,0032 ΤΕΜ

8 Τραµπάλα µίας θέσης τύπου µοτοσικλέτα ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν6 3,0033 ΤΕΜ

9 Περιστρεφόµενο και αναρρίχηση τύπου δένδρο ΝΑΠΡΣ Β12.2Ν1 2,0034 ΤΕΜ

10 Μύλος µε κάθισµα ΝΑΠΡΣ Β12.21Ν1 1,0035 ΤΕΜ

Σελίδα 1 από 2
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11 Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους σωλήνες και δοκίδες φυσικού 
ξύλου

ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν 2,0036 ΤΕΜ

12 Κυλινδρικός επιδαπέδιος µεταλλικός κάδος µε καπάκι ΝΑΠΡΣ Β11.11Ν 3,0037 ΤΕΜ

08/03/2018 08/03/2018

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. της ∆/νσης Τεχν. Υπηρες. ∆. Χίου

Οι µελετητές

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολ. Μηχ/κός µε Α Βαθµό 

Σελίδα 2 από 2



∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆Ε ΙΩΝΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 52/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

∆απάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

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

1 ΟΙΚ 20.02.Ν 95,00 11,60 1.102,001 m3ΟΙΚ 2112

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

2 ΝΑΟΙΚ  
Α\20.04.01

3,00 24,05 72,152 m3ΟΙΚ 2122

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

3 ΝΑΟΙΚ  
Α\22.10.01

15,00 31,80 477,003 m3ΟΙΚ 2226

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 
μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ  
Α\10.01.02

178,00 1,65 293,704 tonΟΙΚ 1104

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και  
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την  
εξαγωγή ακεραίων πλακών

5 ΝΑΟΙΚ  
22.20.01

106,42 7,90 840,725 m2ΟΙΚ 2236

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.785,572.785,57

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

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

1 ΝΑΟΙΚ  
64.01.01Ν2

99,00 60,30 5.969,706 MM

Σιδηρά θερμογαλβανισμένα 
ορθοστάτες

2 ΝΑΟΙΚ  
64.01.01Ν3

56,00 29,50 1.652,007 ΤΕΜ

Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ με 
ρομβοειδή οπή πλαισιωμένο 
σε λάμα

3 ΝΑΟΙΚ 64.48Ν 41,00 43,50 1.783,508 μμ

Σιδηρά θερμογαλβανισμένοι 
ορθοστάτες από κοιλοδοκό με 
βάση στήριξης

4 ΝΑΟΙΚ  
64.01.01Ν4

39,00 19,50 760,509 ΤΕΜ

Θύρες θερμογαλβανισμένα 
απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους

5 ΝΑΟΙΚ  
Α\62.21Ν

4,00 223,07 892,2810 ΤΕΜ

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

6 ΝΑΟΙΚ 77.55 32,00 6,70 214,4011 m2ΟΙΚ 7755

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα

7 ΝΑΟΙΚ 77.10 21,00 3,90 81,9012 m2ΟΙΚ 7725

Επίστρωση με κυβολίθους8 ΟΙΚ 73.17Ν 74,00 25,00 1.850,0013 τ.μ.ΟΙΚ 7317

Προχυτα κρασπεδα απο  
σκυροδεμα κήπου

9 ΝΑΟ∆Ο Β51Ν1 29,00 7,50 217,5014 MM

Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών, 
ακατεργάστων όψεων 
λιθοδομών

10 ΝΑΟΙΚ  
71.01.01

28,00 16,80 470,4015 m2ΟΙΚ 7101

Επιστρώσεις με ελαστικό 
δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ

11 ΟΙΚ 73.97Ν2 473,00 41,00 19.393,0016 m2

Σε μεταφορά 33.285,18 2.785,57
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

∆απάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 33.285,18 2.785,57

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

12 ΝΑΟΙΚ  
Α\32.01.04

54,00 90,00 4.860,0017 m3ΟΙΚ 3214

Σκυροδέματα μικρών έργων  
για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

13 ΝΑΟΙΚ  
Α\32.05.04

5,00 106,00 530,0018 m3ΟΙΚ 3214

Σχάρα αποτροπής εισόδου 
ζώων

14 ΝΑΟΙΚ 61.24Ν 24,00 99,00 2.376,0019 ΤΕΜ

Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών

15 ΝΑΟΙΚ Α\38.02 20,00 22,50 450,0020 m2ΟΙΚ 3811

Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου παιδικής χαρας

16 ΝΑΟ∆Ο  
Α.Ε08.2Ν

5,00 50,00 250,0021 ΤΕΜ

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

17 ΝΑΟΙΚ  
Α\32.25.03

5,00 16,80 84,0022 m3ΟΙΚ 3223Α.5

Πρόσθετη αποζημίωση 
σκυροδέματος C16/20 λόγω 
ειδικών συνθηκών

18 ΝΑΟΙΚ  
ΣΚΥΡ.1620

59,00 22,00 1.298,0023 m3ΟΙΚ 3214

Γενικές Εργασίες - 
Πιστοποίηση Παιδικών χαρών

19 ΝΑΟΙΚ  
ΓΕΝ.ΕΡΓ.ΠΙΣΤ

1,00 2.110,00 2.110,0024 κατ. 
αποκ.

Εργασίες Συντήρησης20 ΝΑΟΙΚ  
ΕΡΓ.ΣΥΝΤ

1,00 840,00 840,0025 κατ. 
αποκ.

Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 46.083,1846.083,18

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων 
από ξύλο - σκελετός

1 ΝΑΠΡΣ  
Β12.11Ν6

4,00 780,00 3.120,0026 ΤΕΜ

Κάθισμα κούνιας παίδων απο  
καουτσούκ με αλυσιδα

2 ΝΑΠΡΣ  
Β12.19Ν1

6,00 154,00 924,0027 ΤΕΜ

Κάθισμα ασφάλειας κούνιας 
νηπίων με αλυσιδα

3 ΝΑΠΡΣ  
Β12.18Ν1

6,00 250,00 1.500,0028 ΤΕΜ

Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα 
νηπίων με σκάλα και 
πλατφόρμα - κάθετη διάταξη

4 ΝΑΠΡΣ  
Β12.20Ν8

2,00 1.510,00 3.020,0029 ΤΕΜ

Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα με  
σκάλα, πλατφόρμα και σκεπή - 
ίσια διάταξη

5 ΝΑΠΡΣ  
Β12.20Ν9

1,00 1.880,00 1.880,0030 ΤΕΜ

Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα με  
σκάλα - ίσια διάταξη

6 ΝΑΠΡΣ  
Β12.20Ν10

1,00 1.110,00 1.110,0031 ΤΕΜ

Ξύλινη τραμπάλα 2 θεσεων7 ΝΑΠΡΣ  
Β12.15Ν3

3,00 560,00 1.680,0032 ΤΕΜ

Τραμπάλα μίας θέσης τύπου 
μοτοσικλέτα

8 ΝΑΠΡΣ  
Β12.3Ν6

3,00 530,00 1.590,0033 ΤΕΜ

Περιστρεφόμενο και  
αναρρίχηση τύπου δένδρο

9 ΝΑΠΡΣ  
Β12.2Ν1

2,00 1.810,00 3.620,0034 ΤΕΜ

Μύλος με κάθισμα10 ΝΑΠΡΣ  
Β12.21Ν1

1,00 980,00 980,0035 ΤΕΜ

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

11 ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν 2,00 240,00 480,0036 ΤΕΜ

Σε μεταφορά 19.904,00 48.868,75
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

∆απάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 19.904,00 48.868,75

Κυλινδρικός επιδαπέδιος 
μεταλλικός κάδος με καπάκι

12 ΝΑΠΡΣ  
Β11.11Ν

3,00 170,00 510,0037 ΤΕΜ

Σύνολο : 3. ΠΡΑΣΙΝΟ 20.414,0020.414,00

69.282,75

12.470,90

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

81.753,65

12.263,05

Άθροισμα

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα

ΦΠΑ 17,00%

94.016,70

15.982,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.999,54

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001 110.000,00

08/03/2018 08/03/2018

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. της ∆/νσης Τεχν. Υπηρες. ∆. Χίου

Οι μελετητές

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α Βαθμό 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  
∆Ε ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆Ε ΙΩΝΙΑΣ

Αριθµός Μελέτης :  52/2018

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 109.999,54 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  
∆Ε ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆Ε ΙΩΝΙΑΣ

Αριθµός Μελέτης :  52/2018

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 109.999,54 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του N4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

µε έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθµ……………………

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:

....................………………….............................................................

………………………………….............................................................

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα 

ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε 
οµάδα αυτού.

---------------------------
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθµητικώς

Οµάδα
(WBS)

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε
ακέραιες µονάδες (%)Εργασίες

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3 ΠΡΑΣΙΝΟ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας)

Οµάδα Εργασίες
∆απάνη οµάδας
µετά την έκπτωση

(Ευρώ)

∆απάνη οµάδας
κατά τον

Προϋπολογισµό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόµενη
έκπτωση

(%)

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.785,57

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 46.083,18

3 ΠΡΑΣΙΝΟ 20.414,00

Αθροισµα δαπανών εργασιών κατά
τη µελέτη Σσ= 69.282,75

Κατά την
προσφορά

Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. x Σσ= 12.470,90 x Σπ=18,00% 18,00%

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά
τη µελέτη ΣΣ= 81.753,65

Κατά την
προσφορά

Σ∆Ε=

Μέση έκπτωση Εµ =
ΣΣ - Σ∆Ε

.........................................= =
ΣΣ 81.753,65

Σε µεταφορά 81.753,65

Σελίδα 4 από 5



Από µεταφορά 81.753,65

Απρόβλεπτα x ΣΣ = 12.263,05 x Σ∆Ε=15,00% 15,00%

Σύνολο Π1 =94.016,70Σ1 =

(1-Εµ) x (Αν) =0,00Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν =
Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά τη 

µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) 
Κατά την 

προσφορά Π2=94.016,70Σ2 =

Ο Προσφέρων

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

08/03/2018

Οι µελετητές

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. της ∆/νσης Τεχν. Υπηρες. ∆. Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολ. Μηχ/κός µε Α Βαθµό 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆Ε ΙΩΝΙΑΣ

Αρ. Μελέτης: 52/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιµαριθµική : 2012Γ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

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

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει 
την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, 
ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων 
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε 
όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, 
συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις 
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή 
αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, 
υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, 
περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύµβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του 
ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, 
αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος 
των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα 
ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά 
ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται 
την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων 
για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και 
πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
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παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε 
µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί 
οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και 
λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού 
γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας 
πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες 
περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών 
(REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους 
∆ηµοπράτησης).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 
που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από 
τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα 
για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η 
εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο 
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των 
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους 
∆ηµοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για 
τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. 
για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους 
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα 
διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του 
Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις 
τιµές του Τιµολογίου 
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 
µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ 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 
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επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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.
* 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 ΕΙ∆Η 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).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- 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 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.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες 
«περί ∆ηµοσίων 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 ορισµένων 
λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις 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.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και 
εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) 
τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος 
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άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα 
του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που 
αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή 
χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.

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 απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά 
να είναι στη θέση τους.

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 κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο 
οποίος ορίζεται παρακάτω:

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

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

 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 2,30
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 3,00

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

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

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

 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80
   β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00
   δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσµατα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1,00
   γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 1,60
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερµαντικά σώµατα :

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

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

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

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
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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 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

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

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

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) 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.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΟΙΚ 20.02.Ν Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων

Σχετικό : 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.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 11,60

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

Σχετικό : 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 : 20,25 + ΜΤΦ

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

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 24,05

Ευρώ (Αριθµητικά) : 24,05

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή 
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

Σχετικό : 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 : 28,00 + ΜΤΦ

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

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 31,80

Ευρώ (Αριθµητικά) : 31,80

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά µέσα

Σχετικό : 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                                               
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Τιµή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, 

σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                

 .                                                                                                    

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν2 Σιδηρά θερµογαλβανισµένα κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, από 
ευθύγραµµες ράβδους.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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 αποτελείται από µεταλλικά πάνελ (πλαίσια), 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.

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 όπως επίσης και όλες οι εργασίες 

εγκατάστασης τους. 

Όπου απαιτηθεί συµπλήρωµα καγκέλου µήκους µικρότερου των δύο µέτρων η πληρωµή του τεµαχίου 

αυτού θα είναι ανάλογη του µήκους του.

Τιµή ανά µετρο µηκους (µµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,30

(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν3 Σιδηρά θερµογαλβανισµένα ορθοστάτες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θερµογαλβανισµένων ορθοστατων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια 

των ορθοστατων και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για 

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.

Ο κάθε ορθοστάτης αποτελειται αναλύτικά:

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 ΙΝΟΧ M10X120, 

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. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) µε πιστοποίηση κατά ΕΝ 10204, γαλβανισµένα 
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εν θερµώ κατά ISO 1461 και βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι ορθοστάτες θα συνδεθούν µε τα πάνελ µε θερµογαλβανισµένα 

µικροϋλικά (βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.) η τιµή των οποίων συµπεριλαµβάνεται στην τιµή όπως επίσης 

και όλες οι εργασίες εγκατάστασης τους. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,50

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48Ν Συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ µε ροµβοειδή οπή πλαισιωµένο σε λάµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ µε ροµβοειδή οπή 

πλαισιωµένο σε λάµα. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών καθώς 

και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση τους.

Αναλυτικά:

Συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ ροµβοειδούς οπής διαστάσεων 5,0χ5,0cm, 

πάχους 3,00mm(No17), βάρους 2.30kg/m2 και ύψους 1,20m, πλαισιωµένο 

άνω και κάτω σε λάµα γαλβανιζε 40*4mm (βάρους 1.60 kg/m) στερεωµένο 

σε κοιλοδοκους. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 43,50

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01Ν4 Σιδηρά θερµογαλβανισµένοι ορθοστάτες από κοιλοδοκό µε βάση στήριξης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ µε ροµβοειδή οπή πλαισιωµένο σε λάµα. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση τους. 

Αναλυτικά: 

Ο κάθε ορθοστάτης αποτελείται από κοιλοδοκό γαλβανιζέ 50*50mm πάχους 3.00mm και

ύψους 1,20m και η βάση στήριξης θα είναι από λαµαρίνα (λαπάτσα) 

διαστάσεων 120x120mm πάχους 6mm µε 4 τρύπες για στερέωση των βυσµάτων Express INOX  M8X115, 

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. Συµπεριλαµβάνονται τα µικρούλικα στήριξης 

και η τάπα άνω του κοιλοδοκού. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.21Ν Θύρες θερµογαλβανισµένα απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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 
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από την επίβλεψη.

Τα µικροϋλικά (βίδες, παξιµάδια µεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι θερµογαλβανισµένα η τιµή των οποίων 

συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του κιγκλιδώµατος.

Τιµή ανά τεµαχιο (τεµ) 

Προµήθεια θύρας, (Τιµή Εµπορίου)  τεµ.         203,20 =        203,20

Μεταφορά θύρας,                   τεµ.         1 =          1,00

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h     0,50x        20,42 =         10,21

                      Εργ       (001)  h    0,50x          17,31 =         8,66

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

                                                   Αθροισµα               223,07

Τιµή ενός τεµαχίου 223,07

διακόσια είκοσι τρία και επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθµητικά): 223,07

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τρία και επτά λεπτά

A.T. : 11

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

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

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

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και

µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και

συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΟΙΚ 73.17Ν Επίστρωση µε κυβολίθους

Σχετικό : ΟΙΚ 7317 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 100%

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιµέντου οιουδήποτε σχήµατος και χρώµατος που τοποθετούνται 

παράλληλα ή διαγώνια προς τις ευθείες που ορίζουν το δρόµο σε συνδυασµό χρωµάτων και σχηµάτων 

σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας. Ήτοι: ∆ιάστρωση της άµµου για την εναπόθεση των κυβόλιθων 

σε πάχος 3 έως 5 εκατ. σε αντίστροφη αναλογία προς την σκληρότητα της υπόβασης. Η άµµος πρέπει 

να είναι καθαρή και µε κοκκοµετρική διαβάθµιση ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον να είναι κάτω 

των 4 χιλ. Ακολουθεί στεγνή τοποθέτηση των κυβόλιθων σε ύψος 1 έως 1,5 εκατ. περίπου υψηλότερα 

από την επιδιωκόµενη τελική στάθµη ώστε η µετέπειτα συµπίεση  µε δονητική πλάκα θα φέρει το 

δάπεδο στην επιθυµητή στάθµη. Κατόπιν γίνεται η σφράγιση των αρµών µε λεπτή κοσκινισµένη άµµο 

για πλήρη σφράγιση των αρµών. Μετά το τέλος της εργασίας ακολουθεί καθαρισµός του δαπέδου από 

τα πλεονάζοντα υλικά. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθέτησης. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.).

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51Ν1 Προχυτα κρασπεδα απο σκυροδεµα κήπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, διατοµής πλάτους 0,08 

m και ύψους 0,25 καο µήκους 1,00µ

σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε ανω τµήµα κοίλο ή µε απότµησεις, ευθυγράµµων 

ή καµπύλων, προς κατασκευή παρτεριών και διαχωριστικών µεταξύ 

παρτεριου και πλακων ασφαλείας κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση 

µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής 

τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους σε αποχρωση του κοκκινοπου-ροζ 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 

καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 

σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, 

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων 

µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω 

από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,13 m 

από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία 

αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.01 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών, ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 100%

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε

τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η

προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το

άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και µεταλλική βούρτσα

µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου

αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η

συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.

 Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών.                                    

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΟΙΚ 73.97Ν2 Επιστρώσεις µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50x50x5 εκ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και τοποθέτηση αντικραδασµικού δαπέδου µε πλάκες ασφαλείας µε τις εξής

προδιαγραφές:

- Οι πλάκες ασφαλείας θα αποτελούνται εξολοκλήρου από έγχρωµο ανακυκλωµένο

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
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διαστάσεις των πλακών θα είναι 50Χ50Χ5 cm. Η εφαρµογή τους θα γίνει µε κόλλα

πολυουρεθάνης και µε την παράλληλη χρήση ειδικών πύρων.

- ∆ύναται 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 τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 

και να συνοδεύεται απο βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

µε τα ανωτέρω πρότυπα από ∆ιαπιστευµένο 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 τη βεβαίωση ελέγχου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

από διαπιστευµένο φορέα από το ΕΣΥ∆ του δαπέδου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές 

προδιαγραφές για την τοποθέτηση και πρόγραµµα συντήρησης και η κατασκευάστρια 

εταιρεία να διαθέτει συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  (τµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 41,00

(Ολογράφως) : σαράντα ένα

A.T. : 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

Σχετικό : 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση

ειδική µελέτη συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 

σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 

επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 

από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 

σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 

έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
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(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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιοµηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Σχετικό : 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.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24Ν Σχάρα αποτροπής εισόδου ζώων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών αποτροπής εισόδο ζώων από ¨λάµες¨ συνήθων διατοµών. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των σχαρών καθώς και η εργασία για 

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των σχαρών.

Η σχάρα αποτελείται αναλύτικά:

Σχάρα διαστάσεων 1500*300*30mm χάλυβα, µε βαφή ηλεκτροστατικής πούδρας, (εξαιρετικής ποιότητας 

και κάλυψης) 

σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Η διατοµή του ελάσµατος – λάµας που χρησιµοποιείται είναι 30*3 

χιλ. το οποίο 

συνθέτει όλη την κατασκευή και συναρµολογείται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Η απόσταση των "λάµων" 

είναι ανά 14.5 χιλ.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 99,00

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%
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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.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α.Ε08.2Ν Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαρας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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)

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 22

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

Σχετικό : 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.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 23

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 ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Τιµή ανά κ.µ.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΓΕΝ.ΕΡΓ.ΠΙΣΤ Γενικές Εργασίες - Πιστοποίηση Παιδικών χαρών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

1. Παιδική χαρά Φλάτσια - Παλιό Χωριό

Τα υφιστάµενα όργανα που παρουσιάζουν πολλές φθορές και ελλείψεις και χρήζουν πολλών επισκευών 

και επίσης 

δεν τηρούνται οι απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ∆.Φ. θα 

αποξηλωθούν 

και να µεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

υπηρεσία. Επίσης 

θα απόξηλωθούν και αποµακρυνθούν τα υφιστάµενα ξύλινα κιγκλιδώµατα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

αποξήλωση 

και µεταφορά τους.

2. Παιδική Χαρά Βουνό

Τα υφιστάµενα όργανα που παρουσιάζουν πολλές φθορές και ελλείψεις και χρήζουν πολλών επισκευών 

και επίσης 

δεν τηρούνται οι απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ∆.Φ. και ο 

πλαστικός 

χλοοτάπητας θα αποξηλωθούν και να µεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς σε χώρο που θα 

υποδειχθεί 

από την υπηρεσία. Επίσης τα υφιστάµενα κιγκλιδώµατα και η πόρτα εισόδου θα µεταφερθούν σε 

αποθήκη του ∆ήµου.

 Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση και µεταφορά τους.        

3. Παιδική Χαρά Θολοποταµίου

Η υφιστάµενη περίφραξη από συρµατόπλεγµα που παρουσιάζει πολλές φθορές θα αποξηλωθεί θα 

µεταφερθεί εκτός του 

χώρου της παιδικής χαράς σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

αποξήλωση και 

µεταφορά τους.

4. Παιδική Χαρά Πυργίου

Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υπόλοιπα υφιστάµενα όργανα (ένα αλογάκι µιας θέσης, δύο µεταλλικές 

τραµπάλες δύο 

θέσεων, µύλος κλασσικός, κούνια ξύλινη τεσσάρων θέσεων παίδων µε διαχωριστικό κατασκευαστικό 

στοιχείο, σύνθετο 

ξύλινο και µονόζυγο) που παρουσιάζουν πολλές φθορές σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ∆.Φ. και 

δεν τηρούνται 

οι αποστάσεις ασφαλείας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση και µεταφορά τους.  

5. Παιδική Χαρά Ελάτας

Τα υφιστάµενα όργανα θα αποξηλωθουν και αποµακρυνθούν και η υφιστάµενη περίφραξη από 

συρµατόπλεγµα και θα 

µεταφερθούν σε τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση και 

µεταφορά τους.

Πιστοποίηση Παιδικών χαρών

Για όλες τις παραπάνω παιδικές χαρές για την ολοκλήρωση τους, θα πρέπει να παραδοθούν από τον 

ανάδοχοή, 

µε δικό του κόστος, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των παιδικών χαρών βάση προτύπου ΕΝ 1176:2008, 

από 

διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.   

Τιµή κατά αποκοπή
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2.110,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν δέκα

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΕΡΓ.ΣΥΝΤ Εργασίες Συντήρησης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Το άρθρο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης όπως αναλυτικά περιγράφοντε παρακάτω για την κάθε 

παιδική χαρα, στην 

τιµή περιλαµβάνεται εργασία και υλικά.

1. Παιδική Χαρά Θολοποταµίου

Στα δυο υφιστάµενα καθιστικά που θα παραµείνουν θα γίνει συντήρηση και χρωµατισµός τους σύµφωνα 

µε τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας.  Στην τιµή περιλαµβάνεται η συντήρηση, αλλαγή δοκού όπου χρειάζεται 

προετοιµασία 

και επάλειψη µε βερνικόχρωµα εργασία και υλικά.

2. Παιδική Χαρά Πυργίου

Τα τρία υφιστάµενα καθιστικά και οι τρεις κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να επισκευαστούν και 

χρωµατιστούν 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, το ένα καθιστικό θα µεταφερθεί σε νέα θέση. Η ξύλινη 

κούνια τεσσάρων 

θέσεων (2 παίδων και 2 νηπίων) και η αυτοτελή τσουλήθρα σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του 

διαπιστευµένου Φορέα δεν 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας για αυτό προτείνεται να τοποθετηθούν σε νέα θέση σύµφωνα µε 

το σχέδιο (Αρ. Σχ. 04) 

και να χρωµατιστούν. Στην τιµή περιλαµβάνεται η συντήρηση, αλλαγή δοκού όπου χρειάζεται 

προετοιµασία και επάλειψη µε 

βερνικόχρωµα εργασία και υλικά.

3. Παιδική Χαρά Ελάτας

Τα υφιστάµενα δύο καθιστικά και οι τρεις κάδοι απορριµµάτων, θα µετακινηθούν σε νέα θέση, θα 

συντηρηθούν 

και βαφτούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όλα τα παραπάνω περιλαµβάνονται στην τιµή 

εργασία και υλικά.

Τιµή κατά αποκοπή

Ευρώ (Αριθµητικά): 840,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11Ν6 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο - σκελετός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, 

µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-  Μία ξύλινη οριζόντια δοκός, τέσσερα ξύλινα υποστυλώµατα, τέσσερα κουζινέτα, 

τέσσερα ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά. 

-  Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ξύλινη δοκό διαστάσεων 115Χ115mm. 

Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιµένα υποστυλώµατα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές 

δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. 

- Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις σύµφωνα µε το Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008, βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασµένα για την 

ανάρτηση των καθισµάτων µέσο ναυτικών κλειδιών. 

- Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολληµένα δυο κατάλληλα 

διαµορφωµένα ελάσµατα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, µε πάχος τοιχώµατος  

τουλάχιστον 5 mm και κατάλληλων διαστάσεων. Στην απόληξη των κατακόρυφων δοκών 

υπάρχουν ειδικά κατασκευασµένες τάπες.

- Τα κουζινέτα αποτελούνται από κέλυφος αλουµινίου, ανοξείδωτο άξονα και 

δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόµενα στην κεντρική δοκό  ης 

κούνιας µε γαλβανισµένους κοχλίες µε παξιµάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να 

µην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 

- Τα ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά, µέσω των οποίων θα προσαρτάται η αλυσίδα στο κουζινέτο, 

θα πρέπει να µπορεί να κλειδώνει-ασφαλίζει µε παξιµάδι ασφαλείας προκειµένου να αποτρέπεται 

ο βανδαλισµός.

- 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.

- Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινες 
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δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. 

Οι δοκοθήκες αυτές θα σταθεροποιούν τις δοκούς σε απόσταση 200 mm περίπου, επάνω 

από την τελική στάθµη του διαµορφωµένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή 

τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι 

χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι εύκολα αποσπώµενες/ αποσυναρµολογούµενες και θα 

προσφέρονται τόσο για την θεµελίωση των δοκών στο έδαφος, όσο και για την 

επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέµατος.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο 

χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε ειδική επίστρωση για την 

προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων 

θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων  για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε 

ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία 

σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως 

θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, 

τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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

ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση,

πρόγραµµα συντήρησης και πάκτωση του, και τα πιστοποιητικά για συστήµατα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα  Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 780,00

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.19Ν1 Κάθισµα κούνιας παίδων απο καουτσούκ µε αλυσιδα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε κούνια παιδική χαράς κάθισµα κούνιας παίδων απο 

καουτσούκ µε αλυσιδα, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το κάθισµα έχει διαστάσεις περίπου 440Χ180Χ250mm και είναι κατασκευασµένο

από φορµαρισµένο µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ ή από ελαστικό υλικό µε 

υψηλή απορροφητικότητα κρούσης σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΝ 1176,

- Εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουµινίου ή αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί 

η αντοχή στο βάρος. Αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους γαλβανισµένων αλυσίδων.

- Αλυσίδα για κάθισµα κούνιας γαλβανισµένες εν θερµώ και να έχει ελάχιστο µήκος 1,70 εκ.. 

Με κρίκους κατάλληλης διαµέτρου για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύµφωνα µε 

πρότυπο ΕΝ 1176, κατάλληλες για καθίσµατα παιδιών. 

- Οι γάντζοι στήριξης (ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά) για στήριξη στο άνω άκρο 

και οι γάντζοι στήριξης στο κάτω άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα γαλβανισµένοι εν θερµώ.

- Το κάθισµα κατασκευάζεται σύµφωνα προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176, 

- Το κάθισµα φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

-Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του καθίσµατος και τα υλικά του 

θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 

και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 154,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα
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A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.18Ν1 Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων µε αλυσιδα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε κούνια παιδική χαράς Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων 

µε αλυσιδα, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κάθισµα διαστάσεων 30 - 40 cm, µε πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, 

- Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος πρέπει να είναι από µαλακό, αναπαυτικό µαύρο 

καουτσούκ µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης,

- Το κάθισµα πρέπει να είναι βραδυφλεγή και να παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα 

διάφορα χηµικά, να είναι µε σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

να παρέχει αντιστατική προστασία. 

- Σκελετός από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό.

- Αλυσίδα για κάθισµα κούνιας  γαλβανισµένες εν θερµώ και να έχει ελάχιστο 

µήκος 1,70 εκ.. Με κρίκους κατάλληλης διαµέτρου για να αποφεύγεται η παγίδευση 

δακτύλων σύµφωνα µε πρότυπο ΕΝ 1176, κατάλληλες για καθίσµατα παιδιών. 

- Οι γάντζοι στήριξης (ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά) για στήριξη στο άνω άκρο και 

οι γάντζοι στήριξης στο κάτω άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισµένοι εν θερµώ.

- Το κάθισµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις διεθνής προδιαγραφές και τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176, 

- Το κάθισµα φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176.

-Οι προδιαγραφές του συνόλου των στοιχείων του καθίσµατος και τα υλικά του θα 

πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 

και να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό από ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν8 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα νηπίων µε σκάλα και πλατφόρµα - κάθετη διάταξη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας σκάλας - τσουλήθρας µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

- Το όργανο αποτελείται από µία ξύλινη πλατφόρµα,  µία  σκάλα ανάβασης, µία ίσια πλαστική 

τσουλήθρα. 

- Η πλατφόρµα στηρίζεται σε τέσσερις κολώνες 100Χ100mm. Αποτελείται από ένα περιµετρικό πλαίσιο 

από 

ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο µέσο του οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική 

επιφάνεια 

στη µία πλευρά. 

- Στην µία πλευρά της πλατφόρµας προσαρµόζεται η σκάλα ανάβασης µε τέσσερα ξύλινα σκαλοπάτια 

140Χ45mm 

και µία κουπαστή 100Χ45mm. 

- Στην δίπλα πλευρά της πλατφόρµας τοποθετείται η ευθεία τσουλήθρα, χωρίς αλλαγές πορείας ή 

κλίσης 

στο µήκος της, κατασκευασµένη από χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. - 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 θαλάσσης 

ή ξυλοδοκούς για την προστασία των χρηστών από πτώσεις.

- 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.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα είτε 

από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε ειδική επίστρωση για την 

προστασία 

από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για 

την 

παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να 

αντέχουν 

στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε 

διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν 

διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της 
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µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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 ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, 

τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση, πρόγραµµα συντήρησης και πάκτωση του, πρόγραµµα 

συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 και Σύστηµα  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.510,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια δέκα

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν9 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα µε σκάλα, πλατφόρµα και σκεπή - ίσια διάταξη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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 θαλάσσης 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.

- 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.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο 

µε ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι 

διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων 

για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν 

στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά 

στοιχεία σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, 

ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία. - Η εγκατάσταση θα γίνεται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της µελέτης και τα 

προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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
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ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση,

πρόγραµµα συντήρησης και πάκτωση του, πρόγραµµα συντήρησης και η κατασκευάστρια

εταιρεία να διαθέτει συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα

 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.880,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια ογδόντα

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν10 Μονάδα ξύλινης τσουλήθρα µε σκάλα - ίσια διάταξη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας σκάλας - τσουλήθρας 

µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το όργανο αποτελείται από µία σκάλα ανάβασης,  µία ξύλινη πλατφόρµα, 

µία ίσια πλαστική τσουλήθρα.

- Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από τέσσερις ξύλινες 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.

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν 

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη 

οξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο 

µε ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι 

διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των 

φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε 

να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά 

προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν 

ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, 

τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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 ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές 

για την τοποθέτηση, πρόγραµµα συντήρησης και πάκτωση του, πρόγραµµα 

συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.110,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15Ν3 Ξύλινη τραµπάλα 2 θεσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας ξύλινης τραµπάλας δύο θέσεων µε τα 
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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 θαλάσσης.

- 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.

- 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.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο 

µε ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι 

διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για 

τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση 

και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά 

στοιχεία σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, 

ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, 

τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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 ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την 

τοποθέτηση και πάκτωση του, πρόγραµµα συντήρησης και η κατασκευάστρια 

εταιρεία να διαθέτει συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3Ν6 Τραµπάλα µίας θέσης τύπου µοτοσικλέτα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας τραµπάλα τύπου µοτοσικλέτας 

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.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα είτε 
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από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε ειδική επίστρωση για την 

προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι 

επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή 

ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία

σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως 

θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια 

της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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 ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, 

τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση, πρόγραµµα συντήρησης και πάκτωση του, και τα 

πιστοποιητικά για συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα  Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 530,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.2Ν1 Περιστρεφόµενο και αναρρίχηση τύπου δένδρο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά  όργανο περιστρεφόµενο και αναρρίχηση

τύπου δένδρο µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-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.

- 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.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ 

γαλβανισµένο µε ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. 

Οι διαστάσεις και οι διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς 

για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή

ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες 

καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά 

στοιχεία σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, 

ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, 

τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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

ΕΣΥ∆ του οργάνου, τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση και

πάκτωση του, πρόγραµµα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει

συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001  και Σύστηµα

 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.810,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια δέκα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.21Ν1 Μύλος µε κάθισµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας σκάλας - τσουλήθρας µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το όργανο αποτελείται µία βάση στήριξης, έναν µύλο µε το κάθισµα, εναν 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 κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική 

επιφάνεια στη µία πλευρά. Πάνω στο πάτωµα τοποθετούνται τρία κάγκελα συγκράτησης ύψους 

1000mm από σιδηροσωλήνα Φ36mm. Τα κάγκελα έχουν τη µορφή Γ µε στρογγυλεµένη γωνία και σε 

ύψος 380mm φέρουν οριζόντιους σιδηροσωλήνες ίδιας διατοµής, που ενώνονται στο κέντρο του µύλου. 

- Στο σηµείο ένωσης των κάθετων σωλήνων τοποθετείται το κυκλικό κάθισµα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια στη µία πλευρά. 

- Στο κέντρο του πατώµατος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από µασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm, 

καλυµµένος µε σιδηροσωλήνα Φ88mm. Ο άξονας µέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων 

(ρουλεµάν), µεταδίδει κίνηση στον µύλο.

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 

(χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής 

στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

-  Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα 

είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε ειδική επίστρωση 

για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των χαλύβδινων στοιχείων 

θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί, µε ικανό 

συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

- Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία 

σε διάφορους χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως 

θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία.

- Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια 

της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.

- 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 ∆ιαπιστευµένο 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 ΕΣΥ∆ του οργάνου, 

τεχνικό φυλλάδιο, τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση, πρόγραµµα συντήρησης και 

πάκτωση του, πρόγραµµα συντήρησης και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συστήµατα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Σύστηµα  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001.

ιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 980,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια ογδόντα
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A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1Ν Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους σωλήνες και δοκίδες φυσικού 
ξύλου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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: ∆ιαστάσεις:µήκος 1750 mm, πλάτος 600 mm, ύψος 800 mm, 

ύψος καθίσµατος 500 mm,το καθιαστικό παγκάκι θα αποτελείται από: ∆ύο 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:

Ευρώ (Αριθµητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.11Ν Κυλινδρικός επιδαπέδιος µεταλλικός κάδος µε καπάκι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα

08/03/2018 08/03/2018

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. της ∆/νσης Τεχν. Υπηρες. ∆. 

Χίου

Οι µελετητές

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολ. Μηχ/κός µε Α Βαθµό 
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Άρθρο 1. 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 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ», σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης  
 

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Οι προς εκτέλεση εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναλύονται στο τεύχος της  Τεχνικής 

Περιγραφής και στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης και συνοπτικά είναι: 

Οι εργασίες που θα γίνουν: 

Αφορούν πέντε (5) υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Χίου στις ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ και ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ 
και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εργασίες αφορούν τα δάπεδα ασφαλείας, τα κιγκλιδώματα, τον 

περιβάλλοντα χώρο, την συντήρηση αστικού εξοπλισμού, απομάκρυνση υφιστάμενων οργάνων παιδικών 

χαρών, τοποθέτηση νέων οργάνων παιδικών χαρών,  αστικού εξοπλισμού και περιφράξεων ώστε να τηρούνται 

οι 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 και τέλος πιστοποίηση των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1176 .  

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας και Πρότυπα: 

α. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 

σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). 

β. 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.  

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜ./ΤΟΠ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ / 

ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΧΕΔ. 

1 ΙΩΝΙΑΣ ΦΛΑΤΣΙΑ 
ΦΛΑΤΣΙΑ - ΠΑΛΙΟ 

ΧΩΡΙΟ 
01 

2 ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΥΝΟ ΒΟΥΝΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ 02 

3 ΙΩΝΙΑΣ 
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ

ΟΥ 

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - 

ΛΙΒΑΔΙ 
03 

4 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΓΗΠΕΔΟ 04 

5 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΑΣ 
ΕΛΑΤΑΣ - ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
05 

 

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 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

 

«ΕΡΓΟ»: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ 

ΙΩΝΙΑΣ». 

«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 4. 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 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του Έργου και 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  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 και 2 του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 17.2 της διακήρυξης του έργου.. 

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 6. 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 πέντε (5) 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 σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών της ενότητας «Γενικές Εργασίες». 

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



Όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από το πέρας της 1ης Ε.Π, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών για την διαμόρφωση των χώρων (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ),  

δαπέδων, εργασιών περιφράξεων  και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

4. Τρίτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία  (3η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από το πέρας της 3ης Ε.Π, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης των οργάνων και όλες τις εργασίες για τν ολοκλήρωση του 
έργου. 

 

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 ΣΑΤΑ 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 Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για δοκιμές και να θέσει σε λειτουργία τις 
εγκαταστάσεις με δικές του δαπάνες, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα σχετικά τεύχη. 

13.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό, συσκευές και ότι άλλο χρειάζεται για τις δοκιμές που 

θα εκτελούνται είτε από τον ίδιο είτε από την Υπηρεσία και θα έχει την ευθύνη για την μεταφορά 

και παράδοση των δειγμάτων σε εργαστήρια δοκιμών. 

 

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  08-03-2018                                                    Χίος 08-03-2018                                                     

                   Οι  Συντάξαντες                                                         Θεωρήθηκε                                                           

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

 

 

              Καλλιοντζή Παναγιώτα                                          Ελευθέριος   Παπαλάνης                    

            Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός                                        Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  

                     με βαθμό Β΄                                                            με βαθμό Α΄ 
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