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ΘΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ  2019 



Α. Γενικά 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ και πλιρθσ ολοκλιρωςθ από τον 

ανάδοχο του ςυνόλου των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Δημιουργία 

παιδικήσ χαράσ ςτο παλαιό δημοτικό ςχολείο Πενταμοδίου» ςτο Δθμοτικι Ενότθτα Παλιανισ του 

Διμου Ηρακλείου κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ αυτισ ςφμωωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ1176. 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 Η εγκφκλιοσ 9 /26-2-2013 του ΤΠ .ΑΝ .ΤΠ. ΜΕΣ.& ΔΙΚΣΤΩΝ για τθν αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ 

Ενιαίων Σιμολογίων Ζργων. 

Η εγκφκλιοσ 26/4-10-2012 περί ¨Ζγκριςθσ τετρακοςίων ςαράντα Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραωϊν 

(ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικι εωαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα¨ . 

Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραωζσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Τ.Δ.Ε.). 

Οι προδιαγραωζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O. 

Οι τελευταίεσ εκδόςεισ των Ευρωκωδίκων, κακϊσ και όλοι οι ιςχφοντεσ ςχετικοί κανονιςμοί κα 

εωαρμόηονται γι α τα ζργα αυτά. 

Αντίςτοιχα Βρετανικά BS ι Γερμανικά Πρότυπα DIN ι Πρότυπα τθσ Ε.Ε. μποροφν να υιοκετθκοφν από 

τον Ανάδοχο ωσ εναλλακτικι λφςθ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επίβλεψθσ και τθσ 

αποδείξεωσ ότι είναι πράγματι ιςοδφναμα ι και καλφτερα. Οι εκνικοί κανονιςμοί πρζπει να 

εωαρμόηονται και αν είναι αναγκαςτικοί κα ζχουν προτεραιότθτα ζναντι οιουδιποτε άλλου 

κανονιςμοφ, που μπορεί να ζχει κακοριςκεί. 

Γενικϊσ, τα πρότυπα και οι κανονιςμοί που κα εωαρμόηονται ςχετικά με τα υλικά, τθν ποιότθτα 

εργαςίασ και τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, κα είναι ςφμωωνα με τα παραπάνω, εκτόσ από τισ 

περιπτϊςεισ που κα ζχει εγκρικεί ζνα εναλλακτικό και ιςοδφναμο πρότυπο. 

Β. Σεχνική Περιγραφή Εργαςιϊν 

Οικοδομικζσ εργαςίεσ που προβλζπονται είναι οι ακόλουκεσ:   

το χϊρο κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ:  

1. Γενικι εκςκαωι του χϊρου μζςου βάκουσ 0,40μ. για τον κακαριςμό και τθ διαμόρωωςθ του 

χϊρου.  

2. Εκςκαωι τάωρων για: 

 για τθν καταςκευι του οπλιςμζνου τοιχίου από ςκυρόδεμα πάνω ςτο οποίο κα τοποκετθκεί θ 

ξφλινθ περίωραξθ  

 για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων γυμναςτικισ.  

 για τθν δθμιουργία κραςπζδου περιμετρικά του χϊρου αςωαλείασ.  

 

3. Εκςκαωι των χϊρων αςωαλείασ των οργάνων τθσ παιδικισ χαράσ, ςε βάκοσ ανάλογα με το 

προβλεπόμενο πάχοσ πλιρωςθσ με βότςαλο.   

4. Καταςκευι τθσ βάςθσ ζδραςθσ κραςπζδου από άοπλο ςκυρόδεμα. Καταςκευι τθσ κεμελίωςθσ 

για το τοιχίο περίωραξθσ και των βάςεων ςτιριξθσ των οργάνων.  



5. Επίχωςθ με χϊματα τθσ εκςκαωισ, όπου απαιτθκεί για τθ διαμόρωωςθ των κατάλλθλων κλίςεων 

και τοποκζτθςθ εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ από κραυςτό υλικό λατομείου πάχουσ 10cm ςε όλθ τθν 

ζκταςθ του ζργου.   

6. Σοποκζτθςθ γεωυωάςματοσ διαχωριςμοφ, ςτουσ διαμορωωμζνουσ χϊρουσ αςωαλείασ για τα 

παιχνίδια ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

7. Καταςκευι περιμετρικοφ τοίχου περίωραξθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με οπλιςμό κατθγορίασ 

B500C (S500s) .  

8. Επιςκευι του υωιςτάμενου πζτρινου τοίχου ςτο βορειοανατολικό όριο τθσ παιδικισ χαράσ και 

ανακαταςκευι τθσ υωιςτάμενθσ βρφςθσ.  

9. Σοποκζτθςθ πζτρινθσ επζνδυςθσ δφο όψεων ςτον τοίχο περίωραξθσ τθσ παιδικισ χαράσ.  

10. Επίςτρωςθ του ςτακεροποιθμζνου χωμάτινου (με ωαλτςαογωνία) δαπζδου ςτισ οδεφςεισ 

περιμετρικά του χϊρου αςωαλείασ.   

11. Πλιρωςθ των χϊρων αςωαλείασ με βότςαλο ποταμοφ, ςφμωωνα με τα χαρακτθριςτικά που 

προβλζπονται από τθν μελζτθ και ςε πάχοσ που κα προκφπτει από το φψοσ πτϊςθσ του κάκε 

οργάνου.  

12. Σοποκζτθςθ τθσ ξφλινθσ περίωραξθσ και τθσ πόρτασ.  

13. Τδροχρωματιςμόσ υωιςτάμενου τοίχου που αποτελεί το βόριο όριο τθσ παιδικισ χαράσ.  

14. Σοποκζτθςθ και πιςτοποίθςθ των οργάνων τθσ παιδικισ χαράσ.  

15. Σοποκζτθςθ πινακίδασ ειςόδου ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1 Πεδίο εφαρμογήσ - Οριςμοί  

Οι παρόντεσ γενικοί όροι ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ. τισ περιπτϊςεισ που τυχόν όροι 

των λοιπϊν ομάδων εργαςιϊν τθσ παροφςασ παρεκκλίνουν από τουσ γενικοφσ όρουσ, αυτοί 

υπεριςχφουν των γενικϊν όρων.  

2 ΤΛΙΚΑ 

2.1 Γενικά  

(α) τισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των αναγκαίων υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων 

κακϊσ και θ ωόρτωςθ, μεταωορά, εκωόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο.  

(β) Τλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία διακζτει ο Εργοδότθσ ςτον Ανάδοχο, πρζπει να ηθτοφνται 

ζγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Σα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο, πρζπει να είναι 

κατάλλθλα για τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ και να είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ.  

2.2 Δείγματα  

Τλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τον Ανάδοχο ωσ δείγματα και δεν 

ενςωματϊνονται ςτο ζργο, επιτρζπεται να είναι μεταχειριςμζνα ι αμεταχείριςτα κατ’ επιλογι του 

Αναδόχου αλλά ςε καλι κατάςταςθ.  

2.3 Προμήθεια  

(α) Σα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία τα οποία πρόκειται, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, 

να ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να είναι καινοφρια. Προϊόντα ανακφκλωςθσ κεωροφνται 

καινοφρια, εωόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 100.2.1, εδάωιο (γ).  



(β) Οι διαςτάςεισ και θ ποιότθτα υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπεσ 

τεχνικζσ προδιαγραωζσ, πρζπει να είναι ςφμωωνεσ με τισ προδιαγραωζσ αυτζσ.  

3 Εκτζλεςη εργαςιϊν 

 (α) χετικά με τα ςυναντϊμενα εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου, π.χ. αρχαιολογικά ευριματα, 

δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εωαρμόηει τισ διατάξεισ και εντολζσ των αρμοδίων 

ωορζων.  

(β) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κρατά ελεφκερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπζσ κυκλοωοριακζσ 

προςβάςεισ που είναι αναγκαίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ροισ τθσ κυκλοωορίασ. Η πρόςβαςθ ςε 

εγκαταςτάςεισ των ΟΚΩ, ςε εγκαταςτάςεισ απόρριψθσ απορριμμάτων, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ 

πυροςβεςτικισ, των ςιδθροδρόμων, ςε τριγωνομετρικά ςθμεία κτλ. πρζπει να παραμζνει κατά 

το δυνατόν ανεμπόδιςτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου και κα καταβάλλεται κάκε 

προςπάκεια από τον Ανάδοχο για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςχετικϊν οχλιςεων.  

(γ) ε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ανευρεκοφν επικίνδυνα υλικά, π.χ. ςτο 

ζδαωοσ, ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ ι ςε δομικά ςτοιχεία και καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον Εργοδότθ χωρίσ κακυςτζρθςθ. ε περίπτωςθ άμεςου κινδφνου 

ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει άμεςα όλα τα αναγκαία μζτρα αςωαλείασ. Συχόν αναγκαία 

πρόςκετα μζτρα κα ςυμωωνθκοφν από κοινοφ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για 

τα λθωκζντα άμεςα μζτρα και τα τυχόν πρόςκετα πλθρϊνονται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο. 

 4 Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ  

(α) τισ τιμζσ μονάδασ όλων των εργαςιϊν περιλαμβάνεται «κάκε δαπάνθ», ζςτω και εάν δεν 

κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε 

εργαςίασ.  

(β) φμωωνα με το παραπάνω εδάωιο, μνθμονεφονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, για 

απλι διευκρίνιςθ του όρου «κάκε δαπάνθ», οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ ςε κάκε 

περίπτωςθ περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ όλων των εργαςιϊν, εκτόσ εάν γίνεται ρθτι 

αναωορά περί του αντικζτου ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ (βλ. παρ. 100.1). 

 Οι δαπάνεσ ςτα υλικά και τον εξοπλιςμό από ωόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ ωόρουσ, κρατιςεισ 

και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ που κα ιςχφουν κατά τθ δθμοπράτθςθ και 

εκτζλεςθ του ζργου.  

 Οι δαπάνεσ προμικειασ και μεταωοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ ι/και αποκικευςθσ, 

ωφλαξθσ, επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων ανεξάρτθτα των υλικϊν, κυρίων και βοθκθτικϊν 

ενςωματουμζνων και μθ, που είναι αναγκαία για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, με όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ ωορτοεκωορτϊςεισ, χαμζνουσ χρόνουσ μεταωορικϊν μζςων / προςωπικοφ και 

άλλων μθχανικϊν μζςων, εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ λοιπϊν εργαςιϊν που κακυςτεροφν από τισ 

εργαςίεσ και λοιπζσ κακυςτεριςεισ ωορτοεκωόρτωςθσ και μεταωορϊν. Επίςθσ περιλαμβάνονται 

οι κάκε είδουσ μετακινιςεισ, ωορτοεκωορτϊςεισ, μεταωορζσ, απϊλειεσ χρόνου κλπ. κάκε είδουσ 

μεταωορικϊν και λοιπϊν μζςων, εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ, μζχρι και τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ 

(ι/και χριςθ τουσ) ι/και μεταωοράσ, ςφμωωνα με τα παραπάνω, των περιςςευμάτων ι/και 

ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαωϊν και αχριςτων υλικϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, 



λαμβανομζνων υπόψθ και των οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν, ςφμωωνα με τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία και τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου.  

Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςωαλίςεων και όλων των λοιπϊν ςχετικϊν 

επιβαρφνςεων που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, του κάκε είδουσ επιςτθμονικοφ 

και διευκφνοντοσ το ζργο προςωπικοφ, του ειδικευμζνου ι όχι προςωπικοφ των γραωείων, 

εργοταξίων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων κτλ., θμεδαποφ ι αλλοδαποφ, εργαηόμενου ςτον τόπο του 

ζργου ι άλλου (εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ).  

Οι δαπάνεσ κινθτοποίθςθσ του Αναδόχου, εξεφρεςθσ (ενοικίαςθ ι αγορά), καταςκευισ, 

οργάνωςθσ, διαρρφκμιςθσ κτλ. των εργοταξιακϊν χϊρων, των εγκαταςτάςεων ς' αυτοφσ, των 

παροχϊν νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεωϊνου και λοιπϊν ευκολιϊν, των ςχετικϊν 

ςυνδζςεων, των εγκαταςτάςεων γραωείων του Αναδόχου, ςφμωωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ.  

Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, κακϊσ και οι 

δαπάνεσ απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν μετά τθν περαίωςθ του ζργου και θ 

αποκατάςταςθ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τον Εργοδότθ.  

Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ εργοταξιακοφ εργαςτθρίου και τθν εκτζλεςθ 

ελζγχων και δοκιμϊν τόςο ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο όςο και ςε άλλα εργαςτιρια, ςφμωωνα με 

όςα αναωζρονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.  

Οι δαπάνεσ πλιρουσ καταςκευισ εγκατάςταςθσ(εων) προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, που 

καταςκευάηονται ςτο εργοτάξιο ι αλλοφ, περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν εξαςωάλιςθσ του 

αναγκαίου χϊρου, καταςκευισ κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων, εξοπλιςμοφ, υλικϊν, μθχανθμάτων, 

εργαςίασ, βοθκθτικϊν ζργων, λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων κλπ., όπωσ επίςθσ 

περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν ωορτοεκωορτϊςεων και μεταωορϊν των 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων μζχρι τθ κζςθ τθσ τελικισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο, 

περιλαμβανομζνων επίςθσ των δαπανϊν απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τον Εργοδότθ, για τθν 

περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ ζχουν γίνει ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου ι ςε 

χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει τυχόν δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ για τθν 

καταςκευι. 

 Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςωαλίςεισ (εργαςιακι, μεταωορϊν, μθχανθμάτων, προςωπικοφ, 

εγκαταςτάςεων κλπ.) κακϊσ και για τυχόν άλλεσ αςωαλίςεισ που αναωζρονται ιδιαίτερα ςτουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου.  

Οι δαπάνεσ τιρθςθσ των κανόνων αςωάλειασ και υγιεινισ που αωοροφν τισ εγκαταςτάςεισ και το 

προςωπικό του εργοταξίου, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τα οριηόμενα ςτο Φάκελο 

Τγιεινισ και Αςωάλειασ του ζργου.  

Οι δαπάνεσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και ποιοτικϊν ελζγχων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν 

παροφςα, ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ και ςτο Πρόγραμμα Ποιότθτασ του ζργου, όπωσ 

αυτό κακορίηεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Επιςθμαίνεται ότι  ςτισ δαπάνεσ του ποιοτικοφ 

ελζγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάκε είδουσ "δοκιμαςτικά τμιματα" που προβλζπονται 

ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (με τισ μετριςεισ, δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, 

εργαςία κλπ.). 



 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ των μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ 

μεταωορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ ωφλαξθ και θ αςωάλιςθ αυτϊν, θ επιβάρυνςθ 

λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ 

τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ 

απομάκρυνςθ αυτϊν μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι 

άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνεσ 

αωοροφν τόςο τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όςο και 

τυχόν άλλα που κα ευρίςκονται επί τόπου των ζργων, ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δεν 

χρθςιμοποιοφνται), για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ι για 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία.  

Οι δαπάνεσ κακυςτεριςεων, μειωμζνθσ απόδοςθσ και μετακινιςεων μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ εκτζλεςθσ των ζργων, με μεκοδολογία χαμθλισ παραγωγικότθτασ, λόγω των 

ςυναντωμζνων εμποδίων ςτο χϊρο του ζργου, όπωσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων, δικτφων Ο.Κ.Ω. 

κτλ. και των παρεμβάςεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά ωορζων (ΤΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., 

ΟΕ, Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ / Εταιρείεσ Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ κτλ.), κακϊσ και λόγω τθσ 

καταςκευισ των ζργων κατά ωάςεισ από τθ ςυνάντθςθ των παραπάνω εμποδίων και των 

ςυνεπαγόμενων δυςχερειϊν που κα προκφψουν από τθ διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ κυκλοωορίασ 

πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων μετακίνθςθσ του κοινοφ γενικά.  

Η δαπάνθ ςφνταξθσ και υποβολισ ακριβϊν και λεπτομερειακϊν ςχεδίων του ζργου «εκ 

καταςκευισ» ι «ωσ κατεςκευάςκθ» ("As built" Drawings) για όλεσ τισ καταςκευζσ και τισ λοιπζσ 

ςυνκικεσ που διαμορωϊκθκαν ςτο ζργο, κακϊσ επίςθσ και για τισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό.  

Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ αντλιςεων, διευκετιςεων και λοιπϊν καταςκευϊν, για τθν 

αντιμετϊπιςθ όλων των επιωανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν. 

 Η τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμωωνα με τισ 

υποδείξεισ του Εργοδότθ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ δθμοςιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

εωόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τα διαρκρωτικά ταμεία και λοιπά χρθματοδοτικά μζςα 

τθσ Ε.Ε.  

Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο τθσ καταςκευισ, του χϊρου του ζργου κακαροφ και 

απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαωϊν κτλ. και θ απόδοςθ, μετά 

το τζλοσ των εργαςιϊν, του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και 

εμπόδια. Οι δαπάνεσ για δικαιϊματα χρθςιμοποίθςθσ κατοχυρωμζνων μεκόδων, ευρεςιτεχνιϊν, 

εωευρζςεων κλπ., για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Οι δαπάνεσ για τθν πρόλθψθ αλλά και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν κτιρίων ι λοιπϊν ζργων και 

εγκαταςτάςεων, που οωείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνεσ μίςκωςθσ ι αγοράσ εδαωικισ λωρίδασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των κάκε είδουσ 

εργοταξιακϊν οδϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςωάλιςθσ / αδειοδότθςθσ αναγκαίων χϊρων για 

τθν εναπόκεςθ προϊόντων εκςκαωισ και άλλων περιςςευμάτων κλπ.  

Οι δαπάνεσ των πάςθσ ωφςεωσ μελετϊν και ερευνϊν, των οποίων θ εκτζλεςθ, ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ, γίνεται από τον Ανάδοχο.  



Οι δαπάνεσ πρόςκετων εργαςιϊν και λιψθσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων αςωάλειασ για τθ μθ 

παρακϊλυςθ τθσ ομαλισ κυκλοωορίασ πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν  μζςων διακίνθςθσ του 

κοινοφ γενικά, όπωσ π.χ.: Οι δαπάνεσ των προςωρινϊν γεωυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ 

μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν κα απαιτθκοφν για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοωορίασ των 

οχθμάτων και πεηϊν, εωόςον δεν είναι δυνατόν, ςφμωωνα με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ι/και τον 

Εργοδότθ, να γίνει εκτροπι τθσ κυκλοωορίασ ςε άλλεσ διαδρομζσ και εωόςον επιτρζπεται θ 

καταςκευι τζτοιων ορυγμάτων ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ.  

Οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που κα εξαςωαλίηουν, κατά τα ιςχφοντα και τισ υποδείξεισ του 

Εργοδότθ, τθν απρόςκοπτθ και ακίνδυνθ κυκλοωορία πεηϊν και οχθμάτων και αμαξοςτοιχιϊν 

ςτον ευρφτερο γειτονικό χϊρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτθκεί, δθλαδι θ τοποκζτθςθ 

περίωραξθσ, θ κακθμερινι κάλυψθ των ορυγμάτων, θ ικανι αντιςτιριξθ των πρανϊν των 

ορυγμάτων, ϊςτε να παρζχουν αςωάλεια των διακινουμζνων, θ ενθμζρωςθ του κοινοφ, θ 

ςιμανςθ, ςθματοδότθςθ και εξαςωάλιςθ κάκε επικίνδυνου χϊρου, οι δαπάνεσ διευκζτθςθσ και 

αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοωορίασ κλπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των ανωτζρω 

εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν. Οι δαπάνεσ για τθ δθμιουργία πρόςβαςθσ και 

κάκε είδουσ προςπελάςεων ςτα διάωορα τμιματα του ζργου, για τθν καταςκευι των δαπζδων 

εργαςίασ και γενικά για κάκε βοθκθτικι καταςκευι που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

εργαςιϊν, περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν για τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςι τουσ.  

Οι δαπάνεσ για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όςων δικτφων Ο.Κ.Ω. διζρχονται από 

τον χϊρο ι επθρεάηονται από τον τρόπο εκτζλεςθσ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ για άρςθ 

τυχόν προβλθμάτων από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των οποίων κα 

ωζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του ζργου.  

Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ μελετϊν, τοπογραωιςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αωετθριϊν (REPERS) που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, ςφμωωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, θ 

ςφνταξθ μελετϊν εωαρμογισ, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςυναρμογισ με τισ ςυνκικεσ 

καταςκευισ για τθν ακριβι εκτζλεςθ του ζργου, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ, εντοπιςμοφ κακϊσ και οι 

ςχετικζσ μελζτεσ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων που κα ςυναντθκοφν ςτο χϊρο εκτζλεςθσ του 

ζργου, όπωσ αρχαιολογικά ευριματα, κεμζλια, υδάτινοι ορίηοντεσ, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ 

Ωωζλειασ (Ο.Κ.Ω.) κτλ.  

Οι δαπάνεσ λιψθσ ςτοιχείων κάκε είδουσ για τισ ανάγκεσ του ζργου, όπωσ υπαρχόντων τεχνικϊν 

ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που κα απαντθκοφν ςτο χϊρο του ζργου, θ λιψθ 

επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και θ ςφνταξθ των επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, κακϊσ 

και θ επαλικευςθ των ςτοιχείων εδάωουσ με επί τόπου μετριςεισ.  

Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ ςχεδίων κτλ. των εντοπιηομζνων με τισ διερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω., κακϊσ και οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν και οι 

εργαςίεσ που αωοροφν τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωωζλειασ ι άλλουσ ςυναρμόδιουσ ωορείσ.  

Οι δαπάνεσ προεργαςίασ παλαιϊν ι νζων επιωανειϊν για τισ οποιεςδιποτε αςωαλτικζσ 

επιςτρϊςεισ επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. πικοφνιςμα, ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, άρςθ και μεταωορά των 

προϊόντων που παράγονται από τισ παραπάνω εργαςίεσ κτλ.  



Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υωιςταμζνων ωρεατίων αγωγϊν ι τεχνικϊν 

ζργων, για τθ ςφνδεςθ αγωγϊν που ςυμβάλλουν ς' αυτά. Οι δαπάνεσ των μζτρων για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τθν Απόωαςθ Ζγκριςθσ 

Περιβαλλοντικϊν Όρων του ζργου.  

(γ) τισ τιμζσ μονάδασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα (Γ.Ε.) και για Όωελοσ 

(Ο.Ε.) του Αναδόχου   

(δ) Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου βαρφνει 

τον Κφριο του Ζργου.  

(ε) Για τισ εργαςίεσ που τυχόν εκτελοφνται επί πλζον των απαιτουμζνων από τα ςυμβατικά τεφχθ, 

όπωσ π.χ. υπερεκςκαωζσ, πρόςκετο πάχοσ οδοςτρωςίασ, επί πλζον όγκοσ ςκυροδζματοσ κτλ., ο 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμίασ αποηθμίωςθσ και οι εργαςίεσ αυτζσ δεν αποτελοφν βάςθ για 

αιτιάςεισ εκ μζρουσ του Αναδόχου με ςκοπό τθν πλθρωμι τουσ ι τθν παροχι παράταςθσ 

προκεςμίασ, εκτόσ αν οι επί πλζον εργαςίεσ εκτελοφνται κατ’ εντολι τθσ Τπθρεςίασ. Η εκτζλεςθ 

εργαςιϊν επί πλζον των απαιτουμζνων, ζςτω και εν γνϊςει τθσ Τπθρεςίασ ι εκπροςϊπου τθσ, δεν 

μπορεί να ερμθνευκεί ωσ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για τθν πλθρωμι τουσ. Σουναντίον, εωόςον θ 

εκτζλεςθ εργαςιϊν επί πλζον των απαιτουμζνων αποβαίνει, κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε βάροσ 

τθσ ικανοποιθτικισ εκτζλεςθσ του ζργου ι/και του ςκοποφ που αυτό εξυπθρετεί, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προβεί ςε κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ 

αποκατάςταςθ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ. 

 5 Επιμζτρηςη και πληρωμή 

 Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει 

μετριςεων και των ςυνταςςόμενων με τθ βοικειά τουσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραωων εντολϊν τθσ Τπθρεςίασ και των τυχόν οριηομζνων ανοχϊν.  

Η Τπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου να 

επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν 

υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου.  

Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω 

με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο 

Σιμολόγιο Προςωοράσ του Αναδόχου. Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα 

επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράωουσ των επί 

μζρουσ εργαςιϊν τθσ παροφςασ.  

Αν θ παράγραωοσ «Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι» ενόσ επιμζρουσ άρκρου τθσ παροφςασ που 

αναωζρεται ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα 

επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο κανενόσ άλλου άρκρου που εμωανίηεται ςτο 

Σιμολόγιο.  

Γ.  ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 

 1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΚΜΕ, ΣΤ, ΕΤ, ΠΣΠ κλπ 



 1.1.1  Η παροφςα Σεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ 

ςφμωωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν 

τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

 1.1.2 Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραωο, ςτθν οποία 

μνθμονεφονται οι εωαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραωζσ (ΠΣΠ. ΚΣ κλπ). Οι ωσ άνω 

προδιαγραωζσ όπωσ και οποιεςδιποτε άλλεσ, αναωερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ παροφςασ, 

προδιαγραωζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματά τθσ.  

1.1.3    Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ παροφςασ από τθν 

Κοινοτικι Νομοκεςία οωείλει να ενθμερϊςει τθν Τπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςωορϊν, διϋ ειδικισ επιςτολισ.  

τθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ  

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ 

ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο 

ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο.  

1.2 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1.2.1. Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) 

που δεν καλφπτονται από: 

 - τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραωζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΤ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ.  

- τθσ παροφςεσ προδιαγραωζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ κα εωαρμόηονται:  

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ (CEN) 

ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Συποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμωωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.2.2.  υμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εωαρμόηονται:  

 

α. Οι Κοινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραωζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςωάλιςθ τθσ 

ενιαίασ εωαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν 

απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ 

τικζμενουσ όρουσ εωαρμογισ και χριςθσ του. Σζτοιεσ (ΕΣΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που 

είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.  



γ. Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραωζσ (ΠΣΠ) του Ελλθνικοφ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ 

Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Τπουργείου Δθμοςίων 

Ζργων (Τ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ προβλζψεισ 

τθσ παροφςασ ΣΤ.  

δ. υμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εωαρμόηονται οι προδιαγραωζσ ΕΛΟΣ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Προδιαγραωζσ ISO (International 

Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΗΠΑ.  

1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Εωιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ:  

1.3.1 Με τθν επιωφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με 

λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ. Σοφτο κα γίνεται όχι αργότερα 

από τθν υποβολι τθσ ςυναωοφσ μελζτθσ. 

 1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Προςωοράσ του 

αναγνωρίηει ότι οι προαναωερκείςεσ προδιαγραωζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν 

εωαρμογι των.  

1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εωαρμογι των όρων τθσ παροφςασ και των ςχετικϊν και/ι αναωερομζνων 

κωδίκων / προδιαγραωϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 

αναωορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμωιςβιτθτθ αναωορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ παροφςασ 

περί του αντικζτου.  

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙΘ  

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εωόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα 

ωροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράωεται:  

1. Σο είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθωίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ)  

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου  

3. Ο αρικμόσ κυκλοωορίασ του αυτοκινιτου  

4. Η κζςθ λιψθσ  

5. Η κζςθ απόκεςθσ  

6. Η ϊρα ωόρτωςθσ   

7. Η ϊρα και θ κζςθ εκωόρτωςθσ  

8. Σο κακαρό βάροσ, και 



 9. Σο απόβαρο αυτοκινιτου κλπ  

1.5.2 Σο παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράωεται, κατά τθν εκωόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ 

υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.  

1.5.3 Κάκε ωορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ 

του.  

1.5.4 Σα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια 

από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ 

τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ) Σα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια 

εωαρμογισ τθσ Τπθρεςίασ. 

 1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων 

και των ςχεδίων εωαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Τπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  

ii. Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – ημιβραχϊδεσ, & εκςκαφή τάφρων.  

τθν παροφςα μελζτθ προβλζπονται εργαςίεσ εκςκαωϊν ςε γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ ζδαωοσ, κακϊσ 

και εκςκαωζσ τάωρων. Θα πρζπει να τθρθκοφν τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ ΕΣΕΠ που 

αναωζρονται ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ.  

Η κατάταξθ, που βαςίηεται ςτθ δυςχζρεια εκςκαωισ εδάωουσ, για τθ ςυγκεκριμζνθ κεςθ εργαςιϊν 

είναι «Εκςκαωζσ ςε εδάωθ “γαιϊδθ” και “θμιβραχϊδθ”» 

 Οι εργαςίεσ των εκςκαωϊν κα γίνουν με μθχανικά μζςα.  

Πριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ των κακ’ αυτό εργαςιϊν απαιτοφνται γενικϊσ τα ακόλουκα: 

 Εντοπιςμόσ υπογείων δικτφων  Αποτφπωςθ επιωανείασ εδάωουσ 

 Γειτονικζσ καταςκευζσ 

 Εξαςωάλιςθ διακίνθςθσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

 Μεταωορά προϊόντων εκςκαωισ 

 Χάραξθ περιγράμματοσ εκςκαωϊν 

 Οι κορυωζσ του περιγράμματοσ των εκςκαωϊν κα εξαςωαλίηονται από ςτακερά ςθμεία εκτόσ 

τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ϊςτε να μθν καταςτρζωονται. υνιςτάται θ τοποκζτθςθ 

πινακίδων ςε εμωανι ςθμεία, ςτισ οποίεσ κα αναγράωονται τα προβλεπόμενα υψόμετρα ι 

βάκθ από του περιβάλλοντοσ εδάωουσ, για τθν υποβοικθςθ των χειριςτϊν κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι πινακίδεσ αυτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε κζςεισ που δεν 

επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Κριτήρια αποδοχήσ περαιωμζνων εργαςιϊν εκςκαφϊν  

1. Διαςτάςεισ εκςκαφϊν  

Εκςκαωζσ με διαςτάςεισ μικρότερεσ από αυτζσ που αναωζρονται ςτα ςχζδια δεν γίνονται 

αποδεκτζσ. ε περίπτωςθ που κατά τθν εκςκαωι προκφπτουν νζα ςτοιχεία για τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του εδάωουσ, θ Τπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθν, βάςει ςχετικισ μελζτθσ, 

αλλαγι διαςτάςεων θ ςτάκμθσ εκςκαωισ για τθν εξαςωάλιςθ επαρκοφσ κεμελίωςθσ.  



Σοπικζσ εξομαλφνςεισ ι διαμορωϊςεισ («ριηοκόμματα») περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ 

τθσ τιμισ του Αναδόχου.  

Αν ο Ανάδοχοσ εκτελζςει εκςκαωι ςε βάκθ μεγαλφτερα από εκείνα που αναωζρονται ςτα 

εγκεκριμζνα ςχζδια, χωρίσ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ, υποχρεοφται χωρίσ καμία αποηθμίωςθ να 

προβεί ςτθν πλιρωςθ των ςκαμμάτων μζχρι του κανονικοφ βάκουσ, με άμμο, αμμοχάλικο ι 

ςκυρόδεμα, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ.  

Αν κατά τθν εκςκαωι, διανοιχκοφν ςκάμματα με διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ από αυτζσ που 

αναωζρονται ςτα ςχζδια, θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει με βάςθ τον όγκο που προκφπτει 

από τισ διαςτάςεισ που αναωζρονται ςτα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ ι τισ γραπτζσ 

τροποποιθτικζσ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 

2.  Ζλεγχοι 

 Οι ζλεγχοι αποςκοποφν ςτθν εξακρίβωςθ:   

 τθσ χωροςτακμικισ ακρίβειασ τθσ εκςκαωισ ςφμωωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

  τθσ ςυμπφκνωςθσ (όπου απαιτείται) ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

3. Παραλαβή εκςκαφϊν  

Απαγορεφεται θ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ και γενικά θ οποιαδιποτε καταςκευι κεμελίωςθσ 

πριν θ Τπθρεςία ελζγξει τισ ςτάκμεσ και διαςτάςεισ τθσ εκςκαωισ και τθν κατάςταςθ τθσ 

επιωάνειασ ζδραςθσ. Η αποτφπωςθ των εκςκαωϊν κα γίνεται από τοπογραωικό ςυνεργείο 

του Αναδόχου παρουςία εκπροςϊπου τθσ Επίβλεψθσ.  

τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμορωϊςεων με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, θ Τπθρεςία 

κα κακορίηει τθν ζκταςθ, τθ μζκοδο και τθν προκεςμία αποκατάςταςθσ των ατελειϊν. το 

πρωτόκολλο παραλαβισ των εκςκαωϊν κα ςυμπεριλαμβάνονται και το ιςτορικό των 

επεμβάςεων για τθν αποκατάςταςθ των μθ ςυμμορωϊςεων. Εάν διαπιςτωκεί μθ 

ςυμμόρωωςθ τθσ καταςκευισ με τα ανωτζρω, θ Επίβλεψθ ζχει τθν δυνατότθτα να αποδεχκεί 

τθν καταςκευι υπό όρουσ και να ορίςει τα διορκωτικά μζτρα που κα λάβει ο Ανάδοχοσ, 

χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του εκ του λόγου αυτοφ.  

4. Σρόποσ επιμζτρηςησ  

Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται με βάςθ επιμετρθτικά ςχζδια και πίνακεσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ.  

Οι εκςκαωζσ κα επιμετρϊνται ανά κυβικό μζτρο (m3) εκςκαπτόμενου ςυμπαγοφσ υλικοφ με 

βάςθ τον όγκο που προκφπτει από τθν επιμζτρθςθ, με βάςθ τα αρχικά ςτοιχεία του ωυςικοφ 

εδάωουσ και των τελικϊν διατομϊν, ςφμωωνα με τθ ςχετικι εγκεκριμζνθ μελζτθ ι τα 

εγκεκριμζνα τελικά ςχζδια εωαρμογισ.  

 i. Επίχωςη με κατάλληλα προϊόντα εκςκαφϊν – εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με θραυςτό υλικό.  

Προκειμζνου να δοκοφν οι τελικζσ κλίςεισ τθσ επιωάνειασ επζμβαςθσ κα πρζπει να γίνουν 

εργαςίεσ επίχωςθσ με προϊόντα εκςκαωισ. Για το λόγο αυτό κα χρθςιμοποιθκεί υλικό τθσ 

εκςκαωισ. Θα πρζπει να τθρθκοφν τα οριηόμενα ςτθν ςχετικι ΕΣΕΠ 02-07-02- 00.  



Εκτόσ από τισ παραπάνω εργαςίεσ κα πρζπει να διαμορωωκοφν εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ α) για τθν 

απορροι των υδάτων τθσ βροχισ ςτο χϊρο όπου κα διαςτρωκεί α) με βότςαλο ποταμίςιο και β) 

ςτουσ χϊρουσ οποφ κα γίνει επίςτρωςθ του ςτακεροποιθμζνου χωμάτινου δαπζδου.  

Για τθν πρϊτθ περίπτωςθ για τθν τοποκζτθςθ του ποταμίςιου βότςαλου κα πραγματοποιθκεί 

εκςκαωι ςε βάκοσ τουλάχιςτον 40cm ςε όλθ τθ απαιτοφμενθ επιωάνεια πτϊςθσ γφρω από τουσ 

εξοπλιςμοφσ ςφμωωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ EN 1176: 2008 και όπωσ υποδεικνφεται ςτα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ, ςτθ ςυνζχεια κα τοποκετθκεί υπόβαςθ  με ςυμπυκνωμζνο 3Α  0,10μ. Ανάμεςα ςτο 

ζδαωοσ και το βότςαλο κα τοποκετθκεί γεωφωαςμα για τθν αποωυγι βλάςτθςθσ ηιηανίων. 

Σζλοσ κα τοποκετθκεί μία ςτρϊςθ 30cm πάχουσ από βότςαλο ποταμίςιο μεγζκουσ κόκκου 6-

8mm,που κα πρζπει να ωζρει πιςτοποίθςθ ςφμωωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΣ ΕΝ 

1177(ΕΝ 1177) και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3. Η τελικι επιωάνεια τθσ ςτρϊςθσ του βότςαλου να βρίςκεται 

τουλάχιςτον 10cm πιο χαμθλά από τθν τελικι παρειά του εδάωουσ. 

τθν δεφτερθ περίπτωςθ κα πραγματοποιθκεί εκςκαωι για τθν τοποκζτθςθ βάςθσ ζδραςθσ 

κραςπζδου πλάτουσ 0,20 μ.  και ςτο υπόλοιπο τμιμα κα πραγματοποιθκεί επίςτρωςθ  0,15μ. 3Α 

ςυμπυκνωμζνο ςτθ ςυνζχεα κα τοποκετθκεί γεωφωαςμα και τζλοσ ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο 

δάπεδο πάχουσ 0,10 μ.   

Οι ςτρϊςεισ κα είναι ςυνεχείσ, παράλλθλεσ προσ τθν άνω επιωάνεια του επιχϊματοσ και 

ομοιόμορωου πάχουσ, τζτοιου ϊςτε, με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό, να επιτυγχάνεται ο 

απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ ςε όλο το πάχοσ.  

Σα διάωορα υλικά που προορίηονται για τθν καταςκευι επιχωμάτων κα αξιολογοφνται, ϊςτε τα 

καλφτερθσ ποιότθτασ υλικά να διαςτρϊνονται ςτισ ανϊτερεσ ςτρϊςεισ των επιχωμάτων και 

ιδιαίτερα ςτθ ςτρϊςθ ζδραςθσ.  

Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται με βάςθ επιμετρθτικά ςχζδια και πίνακεσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ. Η επιμζτρθςθ γίνεται ςε κυβικά μζτρα (m3) ζτοιμθσ 

καταςκευισ ςυμπυκνωμζνου επιχϊματοσ με λιψθ ςτοιχείων αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν 

 ii. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατηγορίασ C20/25.  

Για τθν καταςκευι των ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, ιςχφουν όςα αναωζρονται ςτισ ςχετικζσ ΕΣΕΠ.  

Προβλζπεται θ χριςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C20/25 για: 

a) τθν καταςκευι του ςτθκαίου τθσ περίωραξθσ κακϊσ και ςτθν καταςκευι βάςθσ ζδραςθσ 

κραςπζδου περιμετρικά του ορίου αςωαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. Σο ςτθκαίο τθσ 

περίωραξθσ ορίηεται ςε διατομι 0,25Χ0,60μ. με κεμελίωςθ διατομισ 0,40x0,40μ.  

b) για τα ςθεία πάκτωςθσ των οργάνων τθσ παιδικισ χαράσ διατομισ προβλεπόμενθσ από 

τισ προδιαγραωζσ  

c) και για τθν καταςκευι τθσ βάςθσ ζδραςθσ κραςπζδου 

Η παραγωγι και θ μεταωορά του υλικοφ κα γίνει από εμπορικι μονάδα παραγωγισ ετοίμου 

ςκυροδζματοσ.  

Κάκε ωορτίο τςιμζντου που παραλαμβάνεται ςτο ζργο, κα ωζρει τθν προβλεπομζνθ ςιμανςθ 

CE, ςτο Δελτίο Αποςτολισ.  



Η Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει δειγματολθψία του τςιμζντου που προτίκεται να 

χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ και τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. Εάν οι δοκιμζσ δείξουν 

ότι το τςιμζντο αυτό δεν πλθροί τισ ιςχφουςεσ προδιαγραωζσ, απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςι 

του, άν δε ζχει προςκομιςκεί ςτο εργοτάξιο κα απομακρφνεται.  

Οι εργαςίεσ και τα υλικά που περιγράωονται ςε αυτι τθ Σεχνικι Προδιαγραωι αποτελοφν μζροσ 

μιασ καταςκευισ από ςκυρόδεμα και δεν επιμετροφνται χωριςτά. Λαμβάνονται υπόψθ τα 

ακόλουκα:  

Α. ε μια καταςκευι από ςκυρόδεμα, οι ποςότθτεσ του ςκυροδζματοσ επιμετροφνται κατ’ όγκο 

(m3) ςφμωωνα με τον τρόπο που προβλζπεται ςτο οικείο άρκρο του αντίςτοιχου Σιμολογίου 

εκτζλεςθσ ζργων (λ.χ. οικοδομικϊν, οδοποιίασ, υδραυλικϊν, λιμενικϊν κ.ά.).  

Β. Συχόν ενςωματοφμενα πρόςκετα ι/και πρόςμικτα που προβλζπονται από τθν εκάςτοτε μελζτθ 

ςυνκζςεωσ, κα επιμετροφνται ιδιαιτζρωσ ι όχι, ςφμωωνα με ότι προβλζπεται ςτο οικείο άρκρο του 

αντίςτοιχου Σιμολογίου.  

Δεν επιμετροφνται επίςθσ χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ 

και τα πάςθσ ωφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςωάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ 

και κάκε άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω 

καταςκευι τουσ.  

Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω:   

 Η προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν 

  Η μεταωορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

  Η ενςωμάτωςι ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Η ωκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ.  

  Η ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων πάςθσ ωφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ 

των  εργαςιϊν και θ μεταωορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

 Η πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμωωνα με τθν παροφςα Προδιαγραωι, κακϊσ και των 

τυχόν διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορωϊςεισ 

κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ.  

iii. Ξυλότυποι  

Για τθν χριςθ ξυλοτφπων ςτθν καταςκευι των ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, ιςχφουν όςα 

αναωζρονται ςτισ ςχετικζσ ΕΣΕΠ. 01-04-00-00 & ΕΣΕΠ. 01-05-00-00 τθν παροφςα μελζτθ 

προβλζπεται θ χριςθ ξυλοτφπων ςυνικων χυτϊν τοίχων, ςτθν καταςκευι του ςτθκαίου τθσ 

περίωραξθσ, για τα ςθμεία πάκτωςθσ των οργάνων τθσ παιδικισ χαράσ και για τθν καταςκευι τθσ 

βάςθσ ζδραςθσ κραςπζδου.  

Σα ςτοιχεία διαμόρωωςθσ των τελειωμάτων, όταν είναι πρόςκετα, κα ςτερεϊνονται καλά επάνω 

ςτα καλοφπια ϊςτε να παραμζνουν ακλόνθτα κατά τθν ςκυροδζτθςθ και τθν ςυμπφκνωςθ του 

ςκυροδζματοσ.  

Η διαμόρωωςθ εμωανϊν επιωανειϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα επιμετράται ςε m2 πλιρωσ 

επεξεργαςκείςασ επιωανείασ ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ανά τφπο τελειϊματοσ.  



Οι ωαλτςογωνιζσ, αν αυτό προβλζπεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, επιμετροφνται ςε τρζχοντα μζτρα 

αδιακρίτωσ διατομισ και υλικοφ καταςκευισ των πθχίςκων που χρθςιμοποιοφνται. 

 iv. Χαλφβδινοι Οπλιςμοί ςκυροδζματοσ.  

Η καταςκευι των ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, προβλζπεται να είναι ελαωρά οπλιςμζνα Ιςχφουν 

όςα αναωζρονται ςτθν ΕΣΕΠ. 01-02-01-00.  

Σο ςτθκαίο τθσ περίωραξθσ κα ωζρει οπλιςμό από χάλυβα, με ευκφγραμμουσ ράβδουσ κατά 

μικοσ 4Φ/12 και εγκάρςια τςζρκι Φ10/20.  

ε κάκε περίπτωςθ, ολόκλθρθ θ ποςότθτα κα ςυνίςταται από χάλυβα αχρθςιμοποίθτο, κακαρό, 

απαλλαγμζνο από απολεπίςεισ, ωολίδεσ, αλλοιϊςεισ, ρωγμζσ, παραμορωϊςεισ, χαλαρζσ πλάκεσ 

ςκουριάσ ι κατάςταςθ που δείχνει προχωρθμζνθ διάβρωςθ.  

Χριςθ οπλιςμοφ παλαιοφ ι εκ κατεδαωίςεωσ, απαγορεφεται απολφτωσ.  

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα, ανά κατθγορία οπλιςμοφ 

(χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) βάςει αναλυτικϊν Πινάκων Οπλιςμοφ.  

Οι Πίνακεσ κα ςυνταχκοφν βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ 

τισ διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ 

υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των 

ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ.  

Σο ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3- 1 του 

ΚΣΧ-2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςχετικι ΕΣΕΠ και ςτο Σιμολόγιο τθσ μελζτθσ. ε καμία 

περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει 

ηυγολογίου.  

v. Επιςτρϊςεισ δαπζδων εξωτερικϊν χϊρων  

Σο πεδίο εωαρμογισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνει τισ πάςθσ ωφςθσ εργαςίεσ για τθν 

επίςτρωςθ δαπζδων εξωτερικϊν χϊρων, όπωσ πλατείεσ, πεηόδρομοι, πεηοδρόμια, 

περιβάλλοντεσ χϊροι κτιρίων, ζργα διαμόρωωςθσ τοπίου κτλ.  

Σα ςυνθκζςτερα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίςτρωςθ δαπζδων εξωτερικϊν χϊρων 

είναι τα ακόλουκα:   

 Σςιμεντόπλακεσ με λείεσ ι ανάγλυωεσ επιωάνειεσ ςε διάωορουσ χρωματιςμοφσ  

Βοτςαλόπλακεσ (δθλ. τςιμεντόπλακεσ, ςτθν άνω επιωάνεια των οποίων είναι 

επικολλθμζνα βότςαλα διαωόρων μεγεκϊν και χρωμάτων)   

 Σεχνθτοί κυβόλικοι από ςκυρόδεμα ςε διάωορα ςχιματα και χρϊματα 

 Κεραμικά πλακίδια, πλίνκοι και κυβόλικοι 

 Φυςικζσ πλάκεσ κανονικοφ ι ακανόνιςτου ςχιματοσ 

 Φυςικοί κυβόλικοι. 

τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ επίςτρωςθ με ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο.  

Πρόκειται για μίγμα καταςκευισ του δαπζδου προζρχεται από ανάμειξθ υλικοφ ποηολανικοφ 



πρόςμικτου, ωυςικι άμμο με κοκκομετρία 0,00/4,00-8,00 mm και κραυςτι άμμο με 

κοκκομετρία 0,00/4,00 mm. 

Οι αναλογίεσ ανάμιξθσ των υλικϊν είναι: 

α)ωυςικι άμμοσ προσ κραυςτι άμμο 1:1 ςε μζρθ όγκου 

β) ποηολανικό ςυνδετικό υλικό  120 kg/m3 

γ) θ ποςότθτα του νεροφ είναι τόςθ, ϊςτε το μίγμα να αποκτιςει ςφςταςθ υγροφ χϊματοσ. 

Η ανάμιξθ γίνεται ςε κοινι μπετονιζρα, μζχρι να αποκτιςει το μίγμα τθν ςυνιςτϊμενθ ςφςταςθ. 

Η διάςτρωςθ του μίγματοσ, γίνεται επί υποβάςεωσ από κραυςτά υλικά και γεωχωάςματα.  

Σο μίγμα διαςτρϊνεται/ μοιράηεται προςεκτικά με ομαλι κατανομι του μίγματοσ ςε πάχοσ 

μεγαλφτερο κατά 20 % για τθν παραλαβι τθσ κακίηθςθσ κατά τθν ςυμπφκνωςθ ςτθν 

επιωάνεια τθσ υπόβαςθσ, επιπεδϊνεται και ςυμπιζηεται. 

Η ςυμπφκνωςθ γίνεται με ζνα πζραςμα (πάτθμα) χωρίσ δόνθςθ ακολουκεί ζνα διπλό πζραςμα 

(προσ ςτισ δφο κατευκφνςεισ) με ςυμπίεςθ και δόνθςθ και τζλοσ γίνεται ζνα πζραςμα μόνο με 

ςυμπίεςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπίεςθσ, θ επιωάνεια του "ςτακεροποιθμζνο χϊματοσ" 

προςτατεφεται με λεπτό ωφλλο πολυαικυλενίου για 24-48 ϊρεσ. 

Εκτζλεςη Εργαςιϊν  

Σα χαρακτθριςτικά (τφποσ, ςχιμα, χρϊμα και διαςτάςεισ) των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν επίςτρωςθ εξωτερικϊν χϊρων, κατά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία των 

ιδίων ι άλλων χαρακτθριςτικϊν, κα πρζπει να ςυμωωνοφν με τα κακοριηόμενα ςτθν 

εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ.  

ε περίπτωςθ μθ ςαωοφσ κακοριςμοφ των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκιςει 

τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ.  

1. Η επίςτρωςθ του ςτακεροποιθμζνου χωμάτινου δαπζδου κα γίνει ακολοφκωσ:  

Αναλυτικά προβλζπεται να καταςκευαςτεί επιωάνεια ςφμωωνα με το ςχζδιο τθσ μελζτθσ, από 

ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο, ελάχιςτου πάχουσ 0,10 μ. με ενιαία κλίςθ 1% για να 

διευκολφνεται θ απορροι του νεροφ τθσ βροχισ.  

H χάραξθ, ο εγκιβωτιςμόσ με ξυλότυπο, θ ζγχυςθ, θ διάςτρωςθ, θ ςυμπφκνωςθ και θ επιπζδωςθ 

τθσ τελικισ επιωάνειασ αποτελοφν τισ βαςικζσ εργαςίεσ, για τθν καταςκευι του.  

Θα πραγματοποιθκεί εκςκαωι ςε βάκοσ τουλάχιςτον 0,30μ. και κα καταςκευαςτεί μία 

εξυγιαντικι ςτρϊςθ από κραυςτό υλικό λατομείου ςυμπιεςμζνου πάχουσ 0,10μ. πάνω από τθν 

οποία κα τοποκετθκεί γεωφωαςμα και ςτθ ςυνζχεια το ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο.  

Θα διαμορωωκοφν κατάλλθλοι αρμοί πλάτουσ 3-4mm ςε κάναβο 5 ζωσ 6m.  

 

Σο μίγμα καταςκευισ του δαπζδου προζρχεται από ανάμειξθ υλικοφ ποηολανικοφ πρόςμικτου, 

ωυςικι άμμο με κοκκομετρία 0,00/4,00-8,00 mm και κραυςτι άμμο με κοκκομετρία 

0,00/4,00 mm. 



Οι αναλογίεσ ανάμιξθσ των υλικϊν είναι: 

α)ωυςικι άμμοσ προσ κραυςτι άμμο 1:1 ςε μζρθ όγκου 

β) ποηολανικό ςυνδετικό υλικό 120 kg/m3 

γ) θ ποςότθτα του νεροφ είναι τόςθ, ϊςτε το μίγμα να αποκτιςει ςφςταςθ υγροφ χϊματοσ. 

Η ανάμιξθ γίνεται ςε κοινι μπετονιζρα, μζχρι να αποκτιςει το μίγμα τθν ςυνιςτϊμενθ ςφςταςθ. 

Η διάςτρωςθ του μίγματοσ, γίνεται επί υποβάςεωσ από κραυςτά υλικά και γεωχωάςματα.  

Σο μίγμα διαςτρϊνεται/ μοιράηεται προςεκτικά με ομαλι κατανομι του μίγματοσ ςε πάχοσ 

μεγαλφτερο κατά 20 % για τθν παραλαβι τθσ κακίηθςθσ κατά τθν ςυμπφκνωςθ ςτθν 

επιωάνεια τθσ υπόβαςθσ, επιπεδϊνεται και ςυμπιζηεται. 

Η ςυμπφκνωςθ γίνεται με ζνα πζραςμα (πάτθμα) χωρίσ δόνθςθ ακολουκεί ζνα διπλό πζραςμα 

(προσ ςτισ δφο κατευκφνςεισ) με ςυμπίεςθ και δόνθςθ και τζλοσ γίνεται ζνα πζραςμα μόνο με 

ςυμπίεςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπίεςθσ, θ επιωάνεια του "ςτακεροποιθμζνο χϊματοσ" 

προςτατεφεται με λεπτό ωφλλο πολυαικυλενίου για 24-48 ϊρεσ. 

θμείωςθ: πριν από τθν ζναρξθ του ζργου κα κατατεκοφν ςτθν Τπθρεςία δείγματα για αν 

επιλεγεί θ τελικι παλζτα χρϊματοσ του ςτακεροποιθμζνου χϊματοσ, κα δθμιουργθκοφν 

δείγματα με προςκικθ ζγχρωμθσ άμμου διαωορετικϊν αποχρϊςεων.  

vi. Απαιτήςεισ των υλικϊν των οργάνων παιδικήσ χαράσ  

Κακοριςμόσ των ποιοτικϊν ςτοιχείων των υλικϊν του νζου εξοπλιςμοφ που εγκακίςταται, ςφμωωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1176- 1:2008 (πιςτοποιθτικά ςυμμόρωωςθσ εξοπλιςμοφ, προκαταρκτικζσ 

πλθροωορίεσ καταςκευαςτι/προμθκευτι, πλθροωορίεσ εγκατάςταςθσ, πλθροωορίεσ για τον ζλεγχο 

και τθ ςυντιρθςθ, κ.λπ.) και το άρκρο 4 «απαιτιςεισ αςωαλείασ και πρότυπα» 2029/Β/2014 

απόωαςθσ.  

1. ΞΤΛΟ  

Σο ξφλο που κα χρθςιμοποιείται ςτα μζρθ των εγκαταςτάςεων παιχνιδιοφ, κα πρζπει να είναι 

ανκεκτικό ςτο χρόνο, ςτουσ ατμοςωαιρικοφσ παράγοντεσ και ςτα ξυλοωάγα (ζντομα και 

μφκθτεσ) ακολουκϊντασ μία επεξεργαςία, με ςκοπό να εωαρμόηονται προϊόντα εμποτιςμοφ 

που να προςδίδουν ςτο ξφλο υδροαπωκθτικότθτα, προςταςία ενάντια ςτισ ακτίνεσ UV 

(καταςτροωικι δράςθ των θλιακϊν ακτινϊν) και χρωματιςμό ςτο ωινίριςμα. Αντίςτοιχα ςτα 

εξαρτιματα από ξφλινο ζλαςμα, που χρθςιμοποιοφνται εκεί όπου είναι ςθμαντικι θ 

ςτακερότθτα του μεγζκουσ (π.χ. δοκοί ςτιριξθσ) και θ μείωςθ των ωαινομζνων ςκαςίματοσ, κα 

χρθςιμοποιείται μία ςυγκολλθτικι ουςία.  

 

2. ΛΑΚΑΡΙΜΕΝΑ ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΕ ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΡΩΜΑΣΙΚΟ ΘΑΛΑΘ 

 Οι λακαριςμζνεσ επιωάνειεσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυςτρωματικό ξφλο καλάςςθσ, 

από ςθμφδα και ωαινολικι κόλλα κατάλλθλθ για χριςθ ςε εξωτερικό περιβάλλον. Σα κόντρα 

πλακζ να ανικουν ςτθν κλάςθ BFU 100 του Προτφπου DIN 68705 και να ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραωζσ που προβλζπονται από τθν κλάςθ 3 του Προτφπου EN 314-2. Αυτό το υλικό να 



αποτελείται από ξφλο κατά ζνα ποςοςτό άνω του 95% και να ζχει μία εκπομπι ωορμαλδεψδθσ 

ςφμωωνα με τθν κλάςθ Ε1 βάςει του EN 712-2. Επίςθσ, τα κόντρα πλακζ να ανταποκρίνονται 

και ςτα όρια εκπομπισ ωορμαλδεψδθσ που προβλζπονται για τθν κλάςθ Α από το ΕΝ 1084. Η 

επιωανειακι επεξεργαςία λακαρίςματοσ να γίνεται κατά ΕΝ 927-1, δθλαδι με κφκλο βαωισ ςε 

υδάτινθ βάςθ που χρθςιμοποιεί πυκμζνα εμποτιςμζνο με νερό και 2 χζρια ακρυλικοφ 

μονοςυςτατικοφ χρωςτικοφ ωινιρίςματοσ. Επίςθσ, αυτά τα προϊόντα να μθν περιζχουν βαρζα 

μζταλλα (χρϊμιο, κάδμιο και μόλυβδο) και να ζχουν πολφ λιγότερο από 5gr/kg κόντρα πλακζ 

ουςίεσ που ζχουν χαρακτθριςτεί επικίνδυνεσ από τθν Οδθγία ΕΟΚ 67/548.  

 

3. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟ ΧΑΛΤΒΑ  

Για τα εξαρτιματα που είναι πιο εκτεκειμζνα ςτθ διαβρωτικι και εκωυλιςτικι δράςθ των 

ατμοςωαιρικϊν παραγόντων, να χρθςιμοποιείτε ανοξείδωτοσ χάλυβα AISI 304. Η ςυγκόλλθςθ 

των καταςκευϊν να πραγματοποιείτε με ςυγκολλθτικά μθχανιματα ςφμωωνα με το Πρότυπο 

EN 287. 

 

4. ΙΔΘΡΙΚΑ, ΒΙΔΕ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ  

Σα ςιδθρικά και όλα τα ςυςτιματα ≪ςτιριξθσ≫ να ζχουν καταςκευαςτεί με πρζςεσ ι με 27 

καλοφπια από ανοξείδωτο χάλυβα ι χάλυβα γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ςφμωωνα με το Πρότυπο 

EN 1461. Οι βίδεσ και τα παξιμάδια να διακζτουν ζνα γαλβανιςμζνο-επιχρωμιωμζνο ωινίριςμα 

προκειμζνου να αποτρζπετε τθ ςκουριά να ωκείρει τα μζρθ που βρίςκονται ςε άμεςθ επαωι 

με το ξφλο. Οι βίδεσ αυτοδιάτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτερζωςθ των εξαρτθμάτων 

από ξφλο να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: - αυτοδιευρυνόμενθ κεωαλι: το ςχιμα τθσ με τα 

πτερφγια να επιτρζπει τθ βακμιαία ςυμπίεςθ τθσ ίνασ του ξφλου ζτςι ϊςτε να αποωεφγεται το 

ςκίςιμο των επιωανειϊν. - αυτοωρεηαριηόμενο ςπείρωμα: θ παρουςία μίασ ωρζηασ ανάμεςα 

ςτο τμιμα διάτρθςθσ και τον κορμό να επιτρζπει τθν ειςαγωγι τθσ βίδασ τρυπϊντασ τθν ίνα 

του ξφλου με μείωςθ των ωαινομζνων ςχιςίματοσ. - επζνδυςθ αυτολίπανςθσ: το ςπείρωμα που 

ζχει επενδυκεί με ςυνκετικό υλικό αυτολίπανςθσ να επιτρζπει τθν γριγορθ προϊκθςθ τθσ 

βίδασ ςτο υλικό. 

 

5. ΕΛΑΣΘΡΙΑ  

Σα ελατιρια να είναι καταςκευαςμζνα από ελαςτικό ςφρμα χάλυβα 50 CrV με άξονα 

διαμζτρου τουλάχιςτον 18mm και να ζχουν καταςκευαςτεί ςφμωωνα με το Πρότυπο DIN 

17223. Η επιωανειακι ςκλιρυνςθ να επιτυγχάνεται μζςω τθσ διαδικαςίασ ≪ςωυρθλάτθςθσ≫ 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ βελτίωςθ τθσ αντοχισ ςτισ δυναμικζσ εντάςεισ. Η αντιδιαβρωτικι 

προςταςία ενάντια ςτουσ ατμοςωαιρικοφσ παράγοντεσ να επιτυγχάνεται πρϊτα μζςω τθσ 

επεξεργαςίασ ωωςωάτωςθσ με ψευδάργυρο ι αντίςτοιχθσ επεξεργαςίασ και μετά με τθν βαωι 

με ςκόνθ (πολυεςτζρα) που προςδίδει ςτθ βάςθ μεγαλφτερθ προςταςία.  

 

6. ΑΛΤΙΔΕ  

Οι αλυςίδεσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κοςκινιςμζνο ζτςι 

ϊςτε να αωαιρεκοφν οι επιωανειακζσ τραχφτθτεσ. Να ωζρουν διαςτάςεισ: διάμετροσ του 

άξονα: περίπου 6 χιλιοςτά βιμα κρίκου: περίπου 18,5 χιλιοςτά πλάτοσ: περίπου 20 χιλιοςτά Οι 

αλυςίδεσ να αντζχουν ζνα μζγιςτο ωορτίο με διαμικθ δφναμθ ζλξθσ περίπου 700Kg και να 

ζχουν ζνα ωορτίο κραφςθσ που δθλϊκθκε από τον καταςκευαςτι περίπου 1.400Kg.  

 

7. ΔΙΧΣΤΑ ΚΑΙ ΧΟΙΝΙΑ 



 Δίχτυα, γζωυρεσ με ςχοινιά, μεμονωμζνα ςχοινιά και ςχοινιά αναρρίχθςθσ να 

καταςκευάηονται με ίνεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί ειδικά για τα παιχνίδια με 

ςχοινιά ζχοντασ δοκιμαςτεί και εγκρικεί ςφμωωνα με τισ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραωζσ του 

Προτφπου EN 1176. Επίςθσ να ζχουν επζνδυςθ από πολυαμιδικό υλικό ι προπυλζνιο υψθλισ 

αντοχισ ςτθ ωκορά και ςτουσ ατμοςωαιρικοφσ παράγοντεσ. Η ςυναρμολόγθςθ των ινϊν να 

γίνεται μζςω ενόσ ςυνδετιρα από πλαςτικό ι πρεςαριςμζνο αλουμίνιο χωρίσ να ωκείρει τθν 

επζνδυςθ και εξαςωαλίηοντασ πλιρθ αςωάλεια ςτο παιχνίδι προκειμζνου να μθν υπάρχουν 

κενζσ γωνίεσ, προεξοχζσ και επικίνδυνεσ ςχιςμζσ.  

 

8. ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΤΛΙΚΑ  

Εωόςον ςε τμιμα των προςωερόμενων οργάνων, χρθςιμοποιείται HPL, αυτό να είναι 

καταςκευαςμζνο από ςτρϊματα κυτταρινοφχων ινϊν με ςυνζνωςθ εμποτιςμζνου χαρτιοφ με 

ρθτίνεσ εκ των οποίων το επιωανειακό να ζχει ζνα διακοςμθτικό ωφλλο. Σο πάνελ κατά τθν 

διαδικαςία τθσ παραςκευισ, να υποβάλλεται ςτθ ςυνδυαςμζνθ δράςθ πίεςθσ (περίπου 90 

kg/cm2) και κερμότθτασ (περίπου 150o C) ςε ειδικζσ πρζςεσ ςτισ οποίεσ να γίνεται θ 

πολυςυμπφκνωςθ των ρθτινϊν. Με αυτι τθν ειδικι επεξεργαςία τθσ επιωάνειασ, να επιτρζπει 

να διατθρεί ςχεδόν αναλλοίωτα με το πζραςμα του χρόνου τα ωυςικά και αιςκθτικά του 

χαρακτθριςτικά παρόλο που κα είναι εκτεκειμζνο ςτθ δράςθ των ακτινϊν UV και ςτουσ 

ατμοςωαιρικοφσ παράγοντεσ (υγραςία, παγετό, χαλάηι, όξινεσ βροχζσ). Να είναι αυτόνομο και 

κατάλλθλο για χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ (ανκεκτικό ςτθ δράςθ των ακτινϊν UV και των 

ατμοςωαιρικϊν παραγόντων), να πλζνεται πολφ εφκολα με νερό και ςαποφνι και να μθν είναι 

εφωλεκτο. Να ωζρει τα ακόλουκα τεχνικά ςτοιχεία: - Σεχνθτι παλαίωςθ: καμία εμωανισ 

αλλοίωςθ - Αντοχι ςτθν αλατονζωωςθ (ASTM B-117): καμία αλλοίωςθ - Αντοχι ςτθ ωωτιά (Τ.Δ. 

26/6/84): κλάςθ 2 - Αντοχι ςτθ ςυμπίεςθ (N/mm2): 275 περίπου - Αντοχι ςτθ δφναμθ ζλξθσ 

(N/mm2): 135 περίπου - Αντοχι ςτθν κάμψθ (N/mm2): 155 περίπου - Πολυαμίδιο (PΑ-6). Με 

αυτό το υλικό να καταςκευάηονται οι τάπεσ προςταςίασ για τισ βίδεσ και τα παξιμάδια και τα 

καπάκια ςτθν κορυωι των δοκϊν κάτι το οποίο εξαςωαλίηει μζγιςτθ ανκεκτικότθτα ςτον χρόνο 

και αμεταβλθτότθτα των τεχνικϊν και αιςκθτικϊν χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ.  

 

9. ΤΝΣΘΡΘΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΜΠΟΣΙΜΟ ΤΠΟ ΠΙΕΘ  

Ο εμποτιςμόσ του ξφλου να γίνεται μζςω μίασ επεξεργαςίασ υπό πίεςθ (10 bar περίπου) 29 

μζςα ςε ζναν κλίβανο με θλεκτρονικό χειριςμό όπου χρθςιμοποιείται ζνα ςυντθρθτικό προϊόν. 

Αυτό το προϊόν να ωζρει τισ πιςτοποιιςεισ ότι δεν περιζχει χρϊμιο, αρςενικό και οργανικοφσ 

διαλφτεσ, και ζχει δοκιμαςτεί ςτο εργαςτιριο ( EN 113) και ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ( EN 252) 

ενάντια ςτουσ ςθπτικοφσ μφκθτεσ, τα ξυλοωάγα ζντομα (EN 47) και τουσ τερμίτεσ (EN 117). 

Αυτόσ ο κφκλοσ εμποτιςμοφ, να τθρεί τον Πρότυπο DIN 68800-3 και να γίνεται κατά τζτοιο 

τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί ο εμποτιςμόσ ολόκλθρου του ςτόμωου, ςφμωωνα με το EN 351-1, με 

ςτόχο να χρθςιμοποιείτε το ξφλο, ανάλογα με τθν κζςθ, με κλάςθ βιολογικοφ κινδφνου 3 και 4 

ςφμωωνα με το EN 335. Αωοφ εμποτιςτεί ςε αεροςτεγείσ κλιβάνουσ, το ξφλο να ςτεγνϊνει 

επαρκϊσ, με ςκοπό να ςτακεροποιθκεί το μζγεκόσ του, να επιτραπεί θ πλιρθσ προςκόλλθςθ 

των προςτατευτικϊν αλάτων, αλλά και για να γίνουν οι επόμενεσ επεξεργαςίεσ (επικόλλθςθ 

και βερνίκωμα).  

 

10. ΒΕΡΝΙΚΙΑ  

Οι λακαριςμζνεσ επιωάνειεσ από πολυςτρωματικό καλάςςθσ να βάωονται ςε υδάτινθ βάςθ με 

μονοςυςτατικά βερνίκια πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ 927- 1, που δεν περιζχουν βαρζα μζταλλα 



(χρϊμιο, κάδμιο και μόλυβδο) και να ζχουν περίπου λιγότερο από 5gr/kg κόντρα πλακζ ουςίεσ 

που χαρακτθριςτεί επικίνδυνεσ από τθν Οδθγία ΕΟΚ 67/548. Σα εξαρτιματα από μαςίω ξφλο 

και ελάςματα πεφκου εμποτιςμζνου με πίεςθ να δζχονται μία επεξεργαςία με χρωςτικά 

προϊόντα εμποτιςμοφ πιςτοποιθμζνα βάςει του Προτφπου EN 927-1 τα οποία να περιζχουν ςε 

ζνα ποςοςτό κατά βάροσ μικρότερο του 2% περίπου ουςίεσ που ζχουν χαρακτθριςτεί 

επιβλαβείσ από τθν Οδθγία τθσ Ε.Ο.Κ. 67/548 και ςε ζνα ποςοςτό κατά βάροσ μικρότερο του 1 

και του 2% περίπου αντίςτοιχα οργανικοφσ και αρωματικοφσ διαλφτεσ. Αυτι θ διαδικαςία 

επιβάλλεται να πραγματοποιθκεί προκειμζνου να προςτατεφςει το ξφλο από τθν εκωυλιςτικι 

δράςθ που οωείλεται ςτισ ακτίνεσ UV (ωωτολυτικι δράςθ ςτθν λιγνίνθ, αιτία γκριηαρίςματοσ 

του ξφλου) επιβραδφνοντασ το γκριηάριςμα του ξφλου.  

 

11. ΤΓΚΟΛΛΘΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ  

Σα εξαρτιματα από ξφλινο ζλαςμα, να χρθςιμοποιοφνται εκεί όπου είναι ςθμαντικι θ 

ςτακερότθτα του μεγζκουσ (π.χ. δοκοί ςτιριξθσ) και θ μείωςθ των ωαινομζνων ςκαςίματοσ. Να 

καταςκευάηονται με μία ςυγκολλθτικι ουςία καταςκευισ τφπου Ι (χριςθ ςε εξωτερικό 

περιβάλλον) ςφμωωνθ με το EN 301 και δοκιμαςμζνθ βάςει του Προτφπου EN 302. Αυτι θ 

ςυγκολλθτικι ουςία, να περιζχει λιγότερο από 5% περίπου οργανικοφσ διαλφτεσ και να είναι 

πιςτοποιθμζνθ για τθν παραγωγι ωερουςϊν καταςκευϊν από ξφλο ςφμωωνα με το DIN 1052. 

Γενικότερα ςτο Ελλθνικό Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1 αναωζρονται αναλυτικά οι απαιτοφμενεσ 

προδιαγραωζσ που πρζπει να πλθροφν τα υλικά και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ 

παιδότοπουσ. Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν οωείλουν 30 αυςτθρά να τθροφν τισ 

προδιαγραωζσ του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1. 

vii. Πιςτοποίηςη Παιδικήσ χαράσ  

τθν δαπάνθ περιλαμβάνονται: θ πιςτοποίθςθ τθσ παιδικϊν χαράσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κα 

πρζπει να παραδοκεί από τον ανάδοχο, με δικό του κόςτοσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρωωςθσ τθσ 

παιδικισ χαράσ βάςθ προτφπου ΕΝ 1176:2008, από διαπιςτευμζνο ωορζα πιςτοποίθςθσ. 

viii. Ξφλινεσ καταςκευζσ  

Ξφλινη περίφραξη από ξυλεία πεφκησ  

Καταςκευι περίωραξθσ αποτελοφμενθσ από:  

α) οριηόντιεσ ευκφγραμμεσ τάβλεσ από ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ ςχεδίου, 

πλάτουσ 120 mm (plusmn;2 mm), πάχουσ 20 mm (plusmn;115mm) και μικουσ ελεφκερου, ςφμωωνα με τα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ  

β) καδρόνια (ορκοςτάτεσ) από ςφνκετθ ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ ςχεδίου, 

τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 80 Χ 80 mm και φψουσ κυμαινόμενου, ςε διαςτιματα ανά 60 ζωσ 90 

εκ. ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Σα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι επεξεργαςμζνα ϊςτε να αποκτιςουν 

λεία επιωάνεια χωρίσ ακίδεσ, οι ακμζσ τουσ κα είναι ελαωρϊσ αποςτρογγυλευμζνεσ και λειαςμζνεσ και τα 

τελειϊματα τθσ περίωραξθσ ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

Tα ξφλινα ςτοιχεία κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ωσ εξισ:  

α) οι οριηόντιεσ τάβλεσ με τουσ ορκοςτάτεσ με κατάλλθλεσ ξφλινεσ γωνιζσ και διαμπερείσ καβίλιεσ Φ 10 

mm και ξυλόκολλα, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ  



β) οι ορκοςτάτεσ κα ςτερεϊνονται επάνω ςτο περιμετρικό τοιχίο από ςκυρόδεμα, με κατάλλθλα 

γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα και ςτριωόνια.  

Η προετοιμαςία και βαωι με βερνίκι των ξφλινων ςτοιχείων κα γίνουν πριν τθν οριςτικι ςφνδεςθ των 

ξφλινων ςτοιχείων μεταξφ τουσ ενϊ το τελευταίο χζρι κα γίνει μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ περίωραξθσ, για 

τθν καλφτερθ προςταςία του ξφλου. Η τοποκζτθςθ κα γίνει ςφμωωνα με τθ μελζτθ και ςε ςυνεννόθςθ με 

θν επίβλεψθ. 

Ξφλινη πόρτα  

Καταςκευι περίωραξθσ αποτελοφμενθσ από:  

α) οριηόντιεσ ευκφγραμμεσ τάβλεσ από ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ ςχεδίου, 
πλάτουσ 120 mm (plusmn;2 mm), πάχουσ 20 mm (plusmn;115mm) και μικουσ ελεφκερου, ςφμωωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ  

β) καδρόνια (ορκοςτάτεσ) από ςφνκετθ ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ ςχεδίου, 
τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 80 Χ 80 mm και φψουσ κυμαινόμενου, ςε διαςτιματα ανά 60 ζωσ 90 
εκ. ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Σα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι επεξεργαςμζνα ϊςτε να αποκτιςουν 
λεία επιωάνεια χωρίσ ακίδεσ, οι ακμζσ τουσ κα είναι ελαωρϊσ αποςτρογγυλευμζνεσ και λειαςμζνεσ και τα 
τελειϊματα τθσ περίωραξθσ ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

Tα ξφλινα ςτοιχεία κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ωσ εξισ:  

α) οι οριηόντιεσ τάβλεσ με τουσ ορκοςτάτεσ με κατάλλθλεσ ξφλινεσ γωνιζσ και διαμπερείσ καβίλιεσ Φ 10 
mm και ξυλόκολλα, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ  

β) οι ορκοςτάτεσ κα ςτερεϊνονται επάνω ςτο περιμετρικό τοιχίο από ςκυρόδεμα, με κατάλλθλα 
γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα και ςτριωόνια.  

Η προετοιμαςία και βαωι με βερνίκι των ξφλινων ςτοιχείων κα γίνουν πριν τθν οριςτικι ςφνδεςθ των 
ξφλινων ςτοιχείων μεταξφ τουσ ενϊ το τελευταίο χζρι κα γίνει μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ περίωραξθσ, για 
τθν καλφτερθ προςταςία του ξφλου. Η τοποκζτθςθ κα γίνει ςφμωωνα με τθ μελζτθ και ςε ςυνεννόθςθ με 
θν επίβλεψθ. 

Χαρακτηριςτικά υλικϊν: 

Σα ξφλινα μζρθ κα καταςκευάηονται από ξυλεία αρκτικοφ κφκλου (πεφκθ) και κα ακολουκοφν το πρότυπο 

ΕΝ351. Θα εξαςωαλίηεται θ αποςτράγγιςθ και κα αποωεφγεται θ ςυςςϊρευςθ νεροφ. Η ςχετικι υγραςία 

κα είναι 10-15%. Σα χρϊματα και τα βερνίκια για τθν βαωι κα είναι μθ τοξικά, δεν κα περιζχουν βαρζα 

μζταλλα και κα προςτατεφονται από τισ υπεριϊδθσ ακτίνεσ και κα είναι ςφμωωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. 

Όλοι οι μεταλλικοί ςφνδεςμοι κα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπεσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα είναι από 

ανκεκτικά υλικά μθ τοξικά. Οι κοχλίεσ ςφνδεςθσ κα είναι γαλβανιςμζνεσ, με παξιμάδι αςωαλείασ. 

ε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το ςφςτθμα ποιότθτασ 

ISO9001:2008 κακϊσ και το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO14001:2004. 

ix. Επζνδυςη τοίχου με πζτρα δυο ορατϊν όψεων  

Επζνδυςθ τοίχου με λίκουσ από τοπικι μπεη πζτρα ελαωρά ορκογωνιςμζνεσ, μζςου πάχουσ 12 cm και 

επιωανείασ άνω των 0,10 m2, επί υποςτρϊματοσ από με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 

τςιμζντου και πάχουσ 3 cm, με αρμοφσ μζςου πάχουσ 3 cm αρμολογοφμενουσ με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg, 

ςφμωωνα με τθ μελζτθ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ.   

 

x. Πληροφοριακή πινακίδα ειςόδου 



φμωωνα με τθν απόωαςθ ΤΠ.Ε. 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 Σεφχοσ Βϋ): «Σροποποίθςθ και 

ςυμπλιρωςθ τθσ 28492/2009 (Βϋ 931) απόωαςισ μασ περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν των 

ΟΣΑ», άρκρο 1,παράγραωοσ 3β, θ παιδικι χαρά πρζπει να διακζτει Πινακίδα ειςόδου θ οποία ωζρει το ςιμα 

πιςτοποίθςθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ και τισ εξισ τουλάχιςτον πλθροωορίεσ 

(ςφμωωνα με το ςχζδιο τθσ υπθρεςίασ): 

 - Σισ θλικιακζσ ομάδεσ παιδιϊν για τισ οποίεσ προορίηεται θ παιδικι χαρά 

 - Σθλζωωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ  

- Σθλζωωνα επικοινωνίασ με τον ΟΣΑ  

- Απαγόρευςθ ειςόδου για ηϊα ςυντροωιάσ, με εξαίρεςθ ςκφλουσ - ςυνοδοφσ ατόμων με αναπθρία  

- Προτροπι για διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ  

- Σισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ 

Η Πινακίδα ειςόδου κα είναι διαςτάςεων 0,60mx1,00m, από etalbond 3mm πάχουσ, με ψθωιακι εκτφπωςθ 

μιασ όψθσ επί αυτοκόλλθτθσ μεμβράνθσ. Κάκε πινακίδα κα είναι επιςτρωμζνθ με αυτοκόλλθτθ διαωανι 

προςτατευτικι μεμβράνθ (antigraffiti, τφπου 3M Protective Overlay Film), θ οποία κα επιτρζπει τον κακαριςμό 

τθσ πινακίδασ από μαρκαδόρουσ, χρϊματα ςε ςπρζι κ.λ.π. με τθ χριςθ κατάλλθλων διαλυτικϊν χωρίσ βλάβθ 

του υποςτρϊματοσ.  
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