
Σελ. 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

                                                                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 12, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ  
Τ.Κ. 48062 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2684029213-15-16 
FAX : 2684029214 

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ. 



Σελ. 2 
 

            

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
   

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

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 

που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

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

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

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

όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

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

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

   

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,  έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων. 

   

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
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των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων 
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά 

την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

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

όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και 
λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάση φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην 
μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο  

 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 
 

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 
λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους. 

 

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 
εργασία κλπ.) 
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1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά 
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), 
η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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

τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων 
κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες 
από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 

 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

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

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

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

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

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

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα 

έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,00 m, για την αποκατάσταση της 

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

Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

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

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

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

την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 

μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
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αρχικής σήμανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του 

έργου. 

 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 
στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων 
στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης 
του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού 
αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 
 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης 
των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

περιλαμβάνονται στη μελέτη). 
 

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών 

ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες 
για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 5 / 358 

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

εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
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1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 
τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, 
αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 
1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την  εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και 
στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά  όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 

1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 

1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
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αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 

κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 

εργασιών. 

 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 

του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς 

του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

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

 

4 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά  χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 

να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 

ακόλουθο παράδειγμα: 

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

GRP κλπ 

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

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν  Τιμολόγιο ονομαστικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 
DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

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

παρόντος Τιμολογίου. 

 

   Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 

περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

   Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 

στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

   Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 

μονάδας σε €/m³.km 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

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

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

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

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

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

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

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

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

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

ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος 
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Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή 

εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματωμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 

ποιοτήτων). 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΑΤ 1 

ΝΕΤ ΝΟΙΚ 22.65.02.03  : Αποξήλωση οργάνου παιδικής χαράς. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  

Aποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος, μετά προσοχής. Στην 

τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των οργάνων και ο καθαρισμός τους από τη βάση από 

σκυρόδεμα. Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες 

και μεταφορές από και προς τα σημεία αποθήκευσης του Δήμου, από και προς τα σημεία φόρτωσης και τις 

θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη, πλάγιες μεταφορές κλπ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00€  

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

     

        

Α.Τ 2 

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

μεχρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 

χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 

επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση 

σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 

"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο 

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

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

συνθέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες 

των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά 

του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος 

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

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 
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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 23 

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

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

βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 84,00 €  

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ 3 

 ΝΕΤ ΟΙΚ 22.40.02  : Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25m  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 100%  

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση. 

Συμπεριλαμβάνονται η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις 

θέσεις φορτώσεως. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε 

στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.22.10.02. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 

0,25 m.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00€  

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Α.Τ. 4 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71.01 :  Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 

τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 100% 

 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, 

ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και 

διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Βερνικοχρωματισμοί 

ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, 

βάσεως νερού η διαλύτου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10.70€ 

 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.  5  

 ΝΕΤ ΟΙΚ 77.16  : Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 56  

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-

05- 00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα 

με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή 

διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, 

χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20€  

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.  6 

ΟΙΚ. 77.81.02 :  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  

 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις 

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-

02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και 

διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 

δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,30 €  

(Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.  7 

ΝΕΤΝΟΙΚ 73.97 : Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 

50Χ50εκ.  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%  

Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα 

έγχρωμων συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI 

πολυουρεθάνη. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους ανάλογα με 

το ύψος πτώσης. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε συμπαγές, λείο, επίπεδο, καθαρό 

και στεγνό υπόστρωμα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10cm. Για την απορροή του νερού 

θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η τοποθέτηση θα γίνει με 

επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η πάνω 

επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια από 

ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά δε, θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και 

πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους. Θα είναι υψηλής αντοχής 

στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα έχει αντιολισθητική 

ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο, στο χλώριο, στην 

φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς 

θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1176/2008 και ΕΝ 1177 (ισχύουσες 

προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008) και ΙΕΝ71-3. Το υλικό καθώς και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση. Με 

πραγματοποιούμενη δοκιμή προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε 

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται: 32 Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με ειδική 

κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης θα περιλαμβάνονται 

τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς και η 

εργασία πλήρους κατασκευής. Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα 

πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από: • εγγύηση 3 ετών από την εταιρεία παραγωγής 

τους • πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης • πιστοποιητικό ISO 9001/2008 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) με πάχος 40 mm  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00€ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

Α.Τ.  8 

 ΝΕΤ ΝΟΙΚ 73.93 : Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%  
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Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος (50 έως 110 mm) οποιουδήποτε 

χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας). Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω 

σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα πάχους 15 εκ. Για συνολικό πάχος δαπέδου 5εκ: 

Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη 

στρώση σε πάχος 4εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους ανακυκλωμένου 

λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση. Αντίστοιχα για μεγαλύτερα πάχη. Το δάπεδο θα 

πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της 

ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. Πριν την έναρξη της εφαρμογής 

θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας από σκόνες, υπολείμματα, 

λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η 

επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής 

μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για 

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα. 

Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική 

διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 

4cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να 

επιτευχθεί σωστή πρόσφυση 33 μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η 

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού 

EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα 

σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων 

κόκκων καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM. Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα 

γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν 

περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και διάφορα σχέδια. Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου 

θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων του ιδίου 

ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί. Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση ελέγχου (από 

διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) περατωμένης επιφάνειας: με πάχος 50 mm  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00€  

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  

Α.Τ.  9 

 ΝΕΤ ΝΠΡΣ Β12.10 : Κούνια “Φωλιά”  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100% 
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΗΚΟΣ=4000mm 

περίπου Ελάχιστο πλάτος= 4500mm ΠΛΑΤΟΣ=1700mm περίπου Ελάχιστο μήκος= 7000mm 

ΥΨΟΣ=2300mm περίπου Μέγιστο ύψος πτώσης=1200mm ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 3 + ετών Το όργανο 

αποτελείται από : 4 ΔΟΚΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ) 1 ΔΟΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ) 1 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΦΩΛΙΑ Γενική τεχνική περιγραφή Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που 

στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 36 υποστυλωμάτων υπό γωνία και ένα (1) κάθισμα ”φωλιά”. Ο 

οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα πάχους 3mm και μήκους 2300mm περίπου. Τα 

υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής περίπου 100χ100mm και μήκους 2400mm 

περίπου .Όλες οι βίδες στήριξης θα είναι ανοξείδωτες και θα καλύπτονται από πλαστικά 

προστατευτικά τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών 

γαλβανιζέ βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Το κάθισμα “φωλιά” αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση 

υλοποιείται από τους μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Από την 

ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες διαστάσεων περίπου 5mm (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ έως 

σε ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια, που απολήγουν στο κάθισμα “ φωλιά”. 

Το κάθισμα “φωλιά” πρέπει να πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176-2 . Έχει 

μορφή φωλιάς, διαμέτρου περίπου 1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από χάλυβα 

υψηλής αντοχής και καλύπτεται από υλικό απορρόφησης κραδασμών, πάνω στο οποίο τοποθετείται 

σχοινί πολυπροπυλενίου (το οποίο είναι υλικό με μεγάλη αντοχή σε ψηλές και χαμηλές 

θερμοκρασίες, δεν είναι απορροφητικό σε νερά, έχει μεγάλη αντοχή σε διάτμηση και εφελκυσμό και 

πολύ μικρή ελαστικότητα), που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών περίπου φ16mm με σχετική 

ελαστικότητα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση. 

 Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.200,00€ 

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ. 10 

 ΝΕΤ ΝΠΡΣ Β12.20 : Τσουλήθρα με κλίμακα ανόδου και σκεπή  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΗΚΟΣ=40000mm 

περίπου Ελάχιστο πλάτος= 4200mm ΠΛΑΤΟΣ=1100mm περίπου Ελάχιστο μήκος= 7500mm 

ΥΨΟΣ=3000mm περίπου Μέγιστο ύψος πτώσης=1250mm ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 3+ ετών Το όργανο 

αποτελείται από : ΜΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ 1 ΣΚΑΛΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 

ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1250mm 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2500mm ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥΣ 1250mm Γενική 

τεχνική περιγραφή Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από : Την πλατφόρμα, η οποία στηρίζεται σε 

τέσσερις (4) κολώνες διατομής διαστάσεων περίπου 96x96mm και ύψους περίπου 2700 mm. Το 
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πατάρι, διαστάσεων περίπου 1100χ1100mm , το οποίο αποτελείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 21mm με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά και στηρίζεται στα υποστυλώματα .To 

πατάρι βρίσκεται σε ύψος περίπου 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους. Δύο φράγματα (2) στις 

δύο ελεύθερες επιφάνειες της πλατφόρμας για την προστασία των χρηστών από πτώσεις, τα οποία 

κατασκευάζονται από HPL πάχους περίπου 12mm και διαστάσεων περίπου 800x640mm. Στηρίζονται 

στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους και σε ύψος απο 70--85mm 

από την επιφάνεια του παταριού. Κατά την έξοδο προς την σκάφη της τσουλήθρας τοποθετούνται 

δύο πλαϊνά προστατευτικά από HPL και μία οριζόντια μπάρα εισόδου. Μία δίρριχτη σκεπή, για την 

προστασία από τον ήλιο κ την βροχή, η οποία κατασκευάζεται από δύο φύλλα HPL, πάχους περίπου 

12mm , τα οποία σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία και τοποθετούνται στο πάνω μέρος των κολόνων 

38 Την κλίμακα ανόδου, για πατάρι ύψους περίπου 1250mm, η οποία αποτελείται από τα δύο 

πλαϊνά, έξι σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά αποτελούνται από ξύλα καταλληλων 

διαστάσεων, σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 710 x 145 x 45 mm και δύο κάθετες δοκοί 

διαστάσεων περίπου 1100*96*96mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Το άνω μέρος της κλίμακας, 

απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. Την τσουλήθρα, η οποία αποτελείται από την σκάφη, 

τα πλαϊνά ασφαλείας, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος περίπου 2500mm, πλάτος 

περίπου 570mm και κατασκευάζεται από PVC πάχους 1,5mm ή πολυαιθυλένειο. Είναι διαμήκως 

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις 

κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 

περίπου 18mm. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 

προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. Η τσουληθρα πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 

1176/2008. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση.  

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.400,00€  

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ.  11 

 ΝΕΤ ΝΠΡΣ Β12.3.01: Παιχνίδι ελατηρίου “Ζωάκι” [HPL]  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΗΚΟΣ=900mm 

περίπου Ελάχιστο πλάτος= 3000mm ΠΛΑΤΟΣ=270mm περίπου Ελάχιστο μήκος= 3000mm 

ΥΨΟΣ=900mm περίπου Μέγιστο ύψος πτώσης=600mm ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 1,5+ ετών Το όργανο 

αποτελείται από : ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΕΩΣ 

(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΟΥ(ΠΑΠΑKI, ΣΚΥΛΑΚΙ) Γενική τεχνική 

περιγραφή Γενικά η κατασκευή αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL πάχους 

15 mm, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους δίνοντας την τελική μορφή του οργάνου (παπάκι ή 

σκυλάκι). Σε κατάλληλες θέσεις του κορμού του τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς 

(από πολυπροπυλένιο ) για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου. Στο κάτω 

σημείο του προσαρμόζεται -στερεώνεται το ελατήριο με την μεταλλική βάση πάκτωσης. Το ελατήριο 
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να είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και να έχει μελετηθεί με τρόπο που να αποκλείει τον 

εγκλωβισμό των άκρων των παιδιών. Η βάση πάκτωσης να τοποθετείται στο κάτω μέρος του 

ελατηρίου και να συνδέεται με αυτό με φλάντσα από χάλυβα , ώστε να δημιουργείται ένα δικτύωμα 

το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου. 

Το παιχνίδι ελατηρίου πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176/2008 Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση.  

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 290,00€  

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ.  12 

ΝΕΤ ΝΠΡΣ Β12.21: Μύλος Αυτοκινούμενος  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ=1600mm 

περίπου Ελάχιστο διάμετρος= 5600mm ΥΨΟΣ=800mm περίπου Μέγιστο ύψος πτώσης=550mm 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 3+ ετών Το όργανο αποτελείται από : ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΥΛΟ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Γενική 

τεχνική περιγραφή Ο βασικός σκελετός της διάταξης θα αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα 

διαμέτρου 1600mm 41 περίπου, κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα διατομής περίπουΦ33~Φ42 

και πάχους 3mm. Το δάπεδο της βάσης θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης, πάχους 20mm 

περίπου με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Περιμετρικά του πατώματος και σε ύψος 

περίπου 600mm υπάρχει περιμετρικός κυκλικός σωλήνας ασφαλείας από χαλυβδοσωλήνα διατομής 

περίπου Φ33. Σε ύψος περίπου 470mm, διαμορφώνονται ακτινικές χαλύβδινες βάσεις πάνω στις 

οποίες εφαρμόζεται το κυκλικό κάθισμα, κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

περίπου, το οποίο αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στον μύλο. Στο κέντρο του κύκλου θα 

υψώνεται κατακόρυφος άξονας περιστροφής, στα δύο άκρα του οποίου θα εφαρμόζονται δύο 

κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του σωλήνα, θα 

εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο θα περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. Ο άξονας 

είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου διατομής περίπου Φ114. Τα πλαστικά 

στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού να έχουν μεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα 

ανακύκλωσης όπως το πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο. Όλες οι βίδες να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου. Ο μύλος πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 

1176/2008. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση.  

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 800,00€  

(Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ   ΕΥΡΩ 
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Α.Τ.  13 

ΝΕΤ ΝΟΙΚ 54.40.01 :  Κατασκευή ξύλινης θύρας περίφραξης παιδικής χαράς 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 100%  

Κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενης ξύλινης θύρας Παιδικής Χαράς, δίφυλλης ελαχίστου 

πλάτους 1,00 μ. και ύψους 1,00 μ. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το κάθε πλαίσιο αποτελείται 

από δύο οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες διατομής 90Χ32Χ500 mm και κάθετες δοκούς διατομής 

90Χ32Χ920 mm, με κενό μεταξύ τους 80 mm. To κάθε πλαίσιο αναρτάται σε ξύλινες κολώνες 

(ορθοστάτες) διατομής 100Χ100Χ1000 mm. Για την ενίσχυση της πόρτας τοποθετείται ένα ξύλινο 

χιαστό στο φύλλο διαστάσεων 100Χ20 χιλ. Πάνω σε κάθε ξύλινη κολόνα θα τοποθετείται τάπα από 

ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους 

που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά 

πέλματα που αγκαλιάζουν την δοκό και φέρουν τετράγωνη πλάκα (14Χ14Χ5 χιλ.) στο κάτω μέρος με 

τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της 

κατασκευής Μ8Χ40. Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης επεκτείνονται 

κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα 

ύψους τουλάχιστον 200m (η βάση από το σκυρόδεμα αποζημιώνεται ξεχωριστά από το αντίστοιχο 

άρθρο). Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι εμποτισμένη (ΕΝ ΙSO 14001, 

EN ISO 9001) πεύκη υλοτομημένη σύμφωνα με DIN 1052 και ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του DIN 4074. Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων 

(μεντεσέδες, σύρτες κ.λ.π.) θα είναι επαρκείς για να παραλαμβάνουν τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί και να αντέχουν στην διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα βερνίκια και τα 

χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, προστατεύουν από τις 

υπεριώδεις ακτίνες και δεν είναι τοξικά ώστε να είναι ασφαλή για τα παιδιά, πρότυπο ΕΝ 927-2. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (μεντεσέδες, μάνταλο, πύρροι κλπ), 

προμήθεια υλικών και εργασία τοποθέτησης με όλα τα μικροϋλικά.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00€  

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Α.Τ.  14 

 ΝΕΤ ΝΟΙΚ 51.04.01 : Κατασκευή περίφραξης με ξύλινους πασσάλους. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  
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Κατασκευή περίφραξης εμφανούς ύψους 1,00μ. από κατακόρυφους ξύλινους πάσσαλους μήκους 

1,50μ., οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επαφή ο ένας δίπλα στον άλλο. Οι πάσσαλοι θα πρέπει να 

είναι ευθυτενείς, αποφλοιωμένοι και πάχους μέσης διαμέτρου Φ8-10 εκ. Οι πάσσαλοι θα 

επαλειφθούν με πίσσα σε μήκος 60εκ. από το ένα τους άκρο. Η επάλειψη ξυλείας θα γίνει με θερμό 

μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο ενδεικτικά από 8 μέρη 

υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων θείου, με επανειλημμένες 

επιστρώσεις (ή εμβαπτίσεις) μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 2χιλ. με τα υλικά, 

μικροϋλικά και εργασία πλήρους επάλειψης. Οι ξύλινοι πάσσαλοι καστανιάς θα είναι εγκιβωτισμένοι 

κατά ύψος 30εκ. σε θεμέλιο άοπλου σκυροδέματος C12/15 διαστάσεων 40εκ. ύψους και 40εκ. 

πλάτους. Για την θεμελίωση των ξύλινων πασσάλων θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίου βάθους 

60 εκ. και πλάτους 40 εκ. όπου θα πραγματοποιηθεί η σκυροδέτηση ύψους 40εκ. και θα 

ακολουθήσει επίχωση περίπου 20εκ. με τα προϊόντα εκσκαφής έως την υπάρχουσα τελική 

επιφάνεια. Οι παραπάνω εργασίες κατασκευής θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα σχέδια της 54 μελέτης του έργου. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες κόστους υλικών, μικρο-υλικών, μεταφορών αυτών 

καθώς και οι δαπάνες των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή ενός μέτρου μήκους πλήρως 

αποπερατωμένης περίφραξης. Αναλυτικά, στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσκαφής, 

σκυροδέτησης, στερέωσης των πασσάλων, επάλειψής τους με πίσσα, η εργασία επίχωσης με 

προϊόντα εκσκαφής και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής που κρίνονται περίσσεια. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ξυλοτύπων εάν αυτοί απαιτηθούν όπως επίσης και η δαπάνη 

όλων των υλικών ή μικρο-υλικών που απαιτούνται για τη κατασκευή της περίφραξης όπως και η 

μεταφορά αυτών επί τόπου του έργου.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). ΕΥΡΩ  

(Αριθμητικά): 60,00€  

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
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