
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 
 
 
 
 
 
Υπάγεται στην Δ/νση Δασών Πρέβεζας. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΤΑ 2020 
 
 
 
 
 







 
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

1 .  Ε ΙΣΗΓΗΤ ΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
2 .  Τ ΙΜΟΛΟΓ ΙΟ  
3 .  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕ ΙΣ  
4 .  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ  
5 .  ΣΧΕ∆ΙΑ   
6 .  ΧΑΡΤΗΣ  
7 .  Σ .Α .Υ .  
1 0 .Φ .Α .Υ .  

  1 4 0 .1 2 0 ,0  €  

 
 
 
 
 

ΑΡΤΑ 2020 



 1 

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ  
Η δασική αναψυχή είναι µια ιδιαίτερη µορφή υπαίθριας αναψυχής και αντίστοιχες πρέπει να είναι οι 
δραστηριότητες και οι ευκολίες που παρέχονται στα δάση για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους.  
Η δασική αναψυχή διαφοροποιείται σε σχέση µε άλλες µορφές υπαίθριας αναψυχής, κυρίως από το γεγονός 
ότι οι ανάγκες που ικανοποιούνται στη δασική αναψυχή συνδέονται ιδίως µε την απόλαυση του φυσικού 
περιβάλλοντος και του τοπίου του δάσους, µε την ικανοποίηση από τη συµµετοχή σε υπαίθριες 
δραστηριότητες.  
Σκοπός: Σκοπός µας είναι  οι  επισκέπτες στο εν λόγω χώρο να ξεφύγουν από τη ρουτίνα ή την ένταση ιδίως 
της αστικής ζωής και να περάσουν ευχάριστα µε την οικογένεια ή φίλους, επιδιώκοντας απλές αλλά και 
οργανωµένες υπαίθριες δραστηριότητες, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, που διατηρεί αναλλοίωτα τα βασικά 
χαρακτηριστικά του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι κυρίως το υπαίθριο γεύµα, η ξεκούραση, η χαλάρωση, η 
πεζοπορία ή το τρέξιµο στην φύση, µέσω µονοπατιών και δασικών δρόµων,  η απόλαυση της φύσης και του 
τοπίου που προσφέρει ένα παραθαλάσσιο δάσος από επιλεγµένες θέσεις θέας, οι δραστηριότητες µε βάσει 
το ποδήλατο βουνού και την τοξοβολία, καθώς και η γνωριµία και κατανόηση των ιδιαίτερων στοιχείων του 
δασικού οικοσυστήµατος.  
 
Στοιχεία ενδιαφερόµενου: Στο  ιδιωτικό δάσος Βαλανιδορράχης, οι   δασοκτήµονες  εκπροσωπούνται  από  
διαχειριστική επιτροπή η οποία ασκεί την διαχείριση του δάσους, υπό την καθοδήγηση και  εποπτεία  της  
∆ασικής Υπηρεσίας. Πρόεδρος και εκπρόσωπος της διαχειριστικής επιτροπής είναι ο: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ∆ηµάκος 
ΟΝΟΜΑ Αχιλλέας 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αλέξανδρος 
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ AB 549862 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός Ρήγα Φεραίου – Πάργα - Ν. Πρέβεζας. 
Α.Φ.Μ. 034985321 
ΤΗΛ.                6946502742 
 
 
ΘΕΣΗ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Γεωγραφική και πολιτική θέση 
Το Ιδιωτικό δάσος Βαλανιδορράχης καταλαµβάνει τις παράλιες εκτάσεις τής Τ.Κ. Βαλανιδορράχης από το 
Ιδιωτικό δάσος Αλµυρού µέχρι το ∆ηµόσιο δάσος Λούτσας και περιλαµβάνεται  µεταξύ του γεωγραφικού 
πλάτους από  39°13'39.84" µέχρι 39°12'6.98" και του γεωγραφικού µήκους από  20°28'30.78" µέχρι  
20°31'1.89" δυτικά του µεσηµβρινού που διέρχεται από την Αθήνα. 
Υψοµετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της Θάλασσας µέχρι και τα 134 µέτρα. 
Το δάσος υπάγεται : 
∆ιοικητικά  : Στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης του ∆ήµου Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας    

  Πρέβεζας της Π. Ηπείρου. 
∆ικαστικά  : Στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας και το Εφετείο Ιωαννίνων. 
Οικονοµικά  : Στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) Πρέβεζας. 
∆ασικά  : Στο ∆ασονοµείο Καναλακίου, στην ∆ιεύθυνση ∆ασών Πρέβεζας και   
                           στην  ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Ηπείρου. 
Ιδιοκτησιακά : Το δάσος είναι  ιδιωτικό µε συγκυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το 1/5.  
 
Όρια – Οριογραµµή.  
Το εµβαδόν του Ιδιωτικού δάσους Βαλανιδορράχης ανέρχεται σε 2.180,70 στρ. εκ των οποίων το 47,22% 
καλύπτεται από Πεύκη, το 35,58% από Αείφυλλα – Πλατύφυλλα, το 8,59% από αγρούς και το 8,61% από 
γυµνές  - άγονες εκτάσεις. 
Τα όρια του Ιδιωτικού ∆άσους Βαλανιδορράχης είναι : 
Βόρεια       : Με γεωργικές εκτάσεις του αγροκτήµατος Βαλανιδορράχης. 
Ανατολικά  : Με το ∆ηµόσιο ∆άσος Λούτσας και το ∆άσος Βαλανιδορράχης. 
Νότια         : Με το Ιόνιο Πέλαγος (θάλασσα). 
∆υτικά        : Με το Ιόνιο Πέλαγος (θάλασσα). 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
Φυσιογραφία - γεωµορφολογία του εδάφους.  
Η µορφολογία της περιοχής του ∆άσους είναι ηµιορεινή (λοφώδεις), αναπτύσσεται µεταξύ της επιφανείας της 
θάλασσας έως τα 134 µ. υψοµετρικά , νοτιοδυτικά του χωριού Βαλανιδορράχης. 
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Η  εδαφική  µορφολογία  της  περιοχής  είναι  ανώµαλη  κυµατοειδής, µε επικρατέστερες γενικά τις ήπιες 
κλίσεις ενώ απότοµες κλίσεις παρουσιάζονται κατά θέσεις στην ακτογραµµή µε το Ιόνιο Πέλαγος. Οι 
λοφοειδείς εξάρσεις του δασοκτήµατος είναι οι «Ποροκά» «Μπίστη» «Γράβα» «∆αφνούλα» και «Αλωνάκι» οι 
πλαγιές των οποίων κατέρχονται οµαλά προς την ευρύτερη γεωργική περιοχή.  
Η γενική έκθεση του δασοκτήµατος είναι Βορειοανατολική στα  όρια του µε τις γεωργικές – δασικές εκτάσεις 
και Νοτιοδυτική στα όρια του µε το Ιόνιο Πέλαγος. 
Υδρογεωλογίκα δεσπόζει το Ρέµα Κρακοπούλου, το οποίο αποτελεί και φυσικό ορόσηµο του δασοκτήµατος.  
 
Γεωλογικές, πετρογραφικές συνθήκες. 
Γεωλογικά ή περιοχή του δάσους κατατάσσεται στην Ιόνιο ζώνη. Ειδικότερα η περιοχή µελέτης ανήκει στην 
εξωτερική ιόνια ζώνη. Καλύπτεται επιφανειακά σχεδόν αποκλειστικά από ασβεστόλιθους µεσοζωικής και 
καινοζωικής ηλικίας. 
Στο σχηµατισµό τής ζώνης αυτής πήραν µέρος: 
Ασβεστόλιθοι Σινιών και Παντοκράτορος (ji-k). Οι ασβεστόλιθοι Σινιών είναι λεπτοπλακώδεις, λευκόι µε 
ακτινόζωα και πυριτόλιθους σε παχιές τράπεζες. Οι ασβεστόλιθοι Παντοκράτορος είναι θροµβώδεις, λευκοί µε 
θραύσµατα Ασβεστοφύκων, συνήθως συµπαγείς. 
∆ολοµιτικοί Ασβεστόλιθοι (ji-D). Ασβεστόλιθοι µε ίχνη φυκών και θρόµβους. 
Ammonitico Rosso (AR). Ασβεστόλιθοι κονδυλώδεις, ερυθροί µε αµµωνίτες του Τοαρσίου. 
Τριαδικά λατυποπαγή (fb). Λατυποπαγή µε στοιχεία κρυσταλλικών και σπηλαιωδών µελανόχροων 
ασβεστόλιθων µε συνδετικό υλικό εύκολα κονιοποιούµενο. Αυτά προέρχονται από την επιφανειακή 
απόπλυση της γύψου. 
Γύψος τριαδική (G). Γύψος µικροκρυσταλική, λευκή έως τεφρόχρους. 
 
Κλιµατικές συνθήκες. 
Στην περιοχή του δάσους µελέτης µας δεν υπάρχει µετεωρολογικός σταθµός από τα στοιχεία του οποίου θα 
µπορούσαµε να προσδιορίσουµε το κλίµα της περιοχής. Οι πιο κοντινοί µετεωρολογικοί σταθµοί είναι οι 
σταθµοί «Καναλάκι» και «Λούρου» οι οποίοι δυστυχώς έχουν µόνο βροχοµετρικά στοιχεία. Ο πλησιέστερος 
άρτιος µετεωρολογικός σταθµός ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο περίπου υψόµετρο µε την περιοχή µελέτης είναι 
αυτός της Πρεβέζης. Πιστεύουµε, ότι τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Πρεβέζης ανταποκρίνονται 
στις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής του δάσους και µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα.  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Μ.Σ. Πρεβέζης παρατηρούµε τα εξής: 
Η µέση θερµοκρασία είναι 17,1 C και παρουσιάζει διακύµανση µε µέγιστο τον µήνα Αύγουστο (25,2) και 
ελάχιστο τον µήνα Ιανουάριο (9,4 C), ενώ οι βροχοπτώσεις όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα  είναι 
µέτριες µε µέγιστη τιµή τον µήνα Νοέµβριο   (164,3 mm) και ελάχιστη τον µήνα Ιούλιο (9,1 mm). Με βάση το 
µέσο ύψος βροχής και τη µέση θερµοκρασία κατά µήνα καταρτίστηκε  το κλιµατικό διάγραµµα BAGNOYLIS - 
GAUSSEN από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για κλίµα εύκρατο Μεσογειακό µε µεγάλη ξηροθερµική 
περίοδο . 
Συναντάται στα Ν∆ της Ηπείρου στην παρά το Ιόνιο παραθαλάσσια ζώνη. Βασικά χαρακτηριστικά του τύπου 
αυτού είναι, ο ήπιος χειµώνας µε άφθονες βροχές και το ζεστό καλοκαίρι µε ελάχιστες βροχές ή άνυδρο για 
πολλές χρονιές. Η ψυχρή εποχή του χειµώνα είναι µικρής διάρκειας και δεν σηµειώνονται πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες. Η άνοιξη αρχίζει ενωρίς και είναι παρατεταµένη, ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες του θέρους αρχί-
ζουν από τον Ιούνιο και είναι χαµηλότερες στις πολύ πλησίον της θάλασσας περιοχές που δέχονται τη 
θαλάσσια αύρα. 
Στον κλιµατικό αυτό τύπο το κλίµα είναι άφθαστο σε γλυκύτητα. Η ηλιοφάνεια είναι υψηλή, οι χιονοπτώσεις 
σπάνιες και µικρής διάρκειας. Οι παγετοί είναι ελάχιστοι και περιορίζονται από τα µέσα ∆εκεµβρίου µέχρι το 
Μάρτιο και το ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος σχετικά µικρό.  
 
Περιγραφή της δασικής χλωρίδας. 
Η δασική  βλάστηση του ∆άσους Βαλανιδορράχης, σύµφωνα µε την  ταξινόµηση της δασικής βλάστησης της 
Ελλάδος του καθηγητή κ. Σπ. Ντάφη, κατατάσσεται στις ακόλουθες ζώνες ή τάξεις : 
α. Την ζώνη των παραµεσογειακών ξηροθερµόβιων κωνοφόρων και της φυτοκοινωνικής ένωσης της 
Χαλεπιού Πεύκης (PINETUM HALEPENSIS). 
Στη ένωση αυτή, η χλωριδική σύνθεση του δάσους παρουσιάζει χαρακτηριστική διάταξη σε ορόφους 
{δενδρώδης, θαµνώδης, ποώδης (χλωροτάπητας)} όπου συµµετέχουν τα ακόλουθα είδη: 
Στο δενδρώδη όροφο κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη µε βαθµό κάλυψης 80-90%  ενώ σε ορισµένες θέσεις 
συναντήσαµε και τα είδη Olea oleaster (αγριελιά) και Phillyrea latifolia (Φυλλίκι) να συµµετέχουν στον 
ηµιδενδρώδη όροφο. 
Στο θαµνώδη όροφο (υπόροφο) συµµετέχουν τα αείφυλλα πλατύφυλλα. Τα κυριότερα είδη που συνθέτουν το 
θαµνώδη όροφο είναι τα ακόλουθα : Pistacia lentiscus (Σχίνος), Quercus coccifera (Πουρνάρι),  Olea 
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europaea oleaster (Αγριελιά),  Phillyrea latifolia (Φυλλίκι),  Calicotome villosa (Ασπάλαθος),  Sarcopoterium 
spinosum (Αφάνα).  Asparagus acutifolius (Σπαράγκι) και διάφορα είδη λαδανιάς όπως Cistus creticus και C. 
salviifolius. Επίσης παρατηρήθηκαν µεµονωµένα άτοµα από  θαµνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea) και 
δενδρώδη γαλατσίδα (Euphorbia dendroides). 
Η ποώδης στρώση (χλωροτάπητας) χαρακτηρίζεται από µέτρια ποικιλία ειδών. Τα κυριότερα ποώδη είδη που 
συµµετέχουν είναι τα ακόλουθα : Stipa bromoides (Πολυκόµπι),  Cyclamen sp. (Κυκλάµινο),  Prasium majus 
(λαγουδόχορτο),  Tamus communis (Οβριά), Clematis vitalba (Κλιµατίδα), Dactylis glomerata (∆ακτυλίδα) 
κ.λ.π. 
β. Την Ευµεσογειακή ζώνη – Quercetalia ilicis, µε υποζώνη το Quercion ilicis, θερµοδιαδοχή, που 
καταλαµβάνει τους θερµότερους  (λοφώδεις)  σταθµούς,  και  χαρακτηρίζεται  γενικότερα σαν ζώνη των 
αειφύλλων πλατυφύλλων. Τα κυριότερα είδη της ζώνης αυτής είναι τα, Pistacia lentiscus (Σχίνος), Quercus 
coccifera (Πουρνάρι),  Olea europaea oleaster (Αγριελιά) και  Phillyrea latifolia (Φυλλίκι). 
Τέλος διαπιστώσαµε ότι υπάρχει εξάπλωση της Χαλεπιού Πεύκης σε βάρος των αειφύλλων πλατυφύλλων 
όπου οι  ανθρωπογενείς  επιδράσεις  µειώθηκαν  ή  εξέλιπαν οι εξωτερικοί παράγοντες, οι διαδοχές 
ανακάµπτουν,  µε την τελική ένωση KLIMAX, όπως συµβαίνει στις φυτοκοινωνίες. 
 Τα ανωτέρω είδη είναι τα σπουδαιότερα και αυτά που συχνότερα απαντώνται στο δάσος. Υπάρχουν πιθανόν 
και άλλα είδη τα οποία δεν τα συναντήσαµε κατά την περιφορά µας µέσα στο δάσος, ή δεν τα αναγνωρίσαµε 
(ήταν φανερή η αδυναµία µας στην αναγνώριση των ποωδών φυτών).  
 
Πανίδα.  
Η πανίδα της περιοχής είναι ελάχιστη και απαρτίζεται κυρίως από  ακανθόχοιρους, νυφίτσες και αρκετές 
αλεπoύδες. Η πτηνοπανίδα είναι πιο πλούσια σε αρπακτικά (γεράκια).  Ακόµη υπάρχουν αρκετά ερπετά 
όπως σαύρες, έχινδες και τρωκτικά όπως αρουραίοι. Γενικά η πανίδα της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. 
 
Κίνδυνοι.  
Οι  κίνδυνοι  του  δάσους στο  απώτερο, αλλά και  το  πρόσφατο  παρελθόν, προέρχονταν κυρίως από την 
ανθρώπινη  δραστηριότητα, µε  την  ξύλευση, την  βοσκή, την  κλαδονοµή, τους  εµπρησµούς και  τις  
εκχερσώσεις  για  καλλιέργεια. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η έντονη  υποβάθµιση του  δασούς, 
συντελούντος  και του µητρικού πετρώµατος. 
Σήµερα  οι  κίνδυνοι  αυτοί  έχουν  µειωθεί  σηµαντικά αφού οι κάτοικοι στρέφονται προς άλλες 
δραστηριότητες, αλλά δεν εξαλείφθηκαν εντελώς. 
Η  βοσκή συνεχίζεται, κατά  περιοχές  έντονα, µε  τάσεις  βεβαίως  περαιτέρω  µείωσης (µείωση 
κτηνοτροφικού κεφαλαίου, αλλαγή µεθόδου εκτροφής αλλά και τρόπου ζωής). 
Η κλαδονοµή περιορίστηκε στο ελάχιστο για τους ίδιους λόγους. 
Η  ξύλευση, µε την µορφή της ληστρικής ξύλευσης δεν υφίσταται, καθόσον η καυσοξύλευση τείνει να 
µηδενισθεί, λόγω αφθονίας  καύσιµης ύλης από αγροκτήµατα, ή κατακείµενα άτοµα, αλλά κυρίως λόγω 
αλλαγής των καυσίµων. 
Ο  κίνδυνος  πυρκαγιών  υφίσταται σε µεγάλο βαθµό λόγω συσσώρευσης µεγάλης ποσότητας καύσιµης ύλης 
στο υπόροφο κυρίως κατά την θερινή περίοδο όπου παρατηρείται µεγάλη επισκεψιµότητα λουοµένων στο 
δάσος. 
Κίνδυνοι  εκχερσώσεων  και παρανόµων καταλήψεων,  µπορούµε να πούµε ότι σήµερα  υφίστανται σε 
σηµαντικό βαθµό λόγω θέσης του δάσους (παραθαλάσσιο δάσος).   
Κίνδυνοι  υπάρχουν, σε  συνδυασµό µε ξηροθερµικές περιόδους, από έντοµα και µύκητες. Προσβολές  
φλοιοφάγων  και ξυλοφάγων εντόµων στην Πεύκη δεν παρατηρούνται γενικά παρά µόνο σε αβαθή εδάφη, 
καχεκτικά  άτοµα, ζηµιωµένα κλπ., όπως και προσβολές µυκήτων κυρίως σε υπέργηρα άτοµα.  
 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Χρήση του χώρου για αναψυχή. 
Ο βασικός ρόλος του χώρου είναι η δυνατότητα αναψυχής και ψυχαγωγίας που προσφέρει στους επισκέπτες 
του. Αυτό οφείλεται στο ότι ως χώρος συγκεντρώνει τόσο σε αριθµό όσο και σε διασπορά κάποια φυσικά 
στοιχεία απαραίτητα για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.  
Αναλυτικότερα:  
- Το δάσος βρίσκεται 2,5 χλµ ανατολικά της επαρχιακής οδού Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας και απέχει  11,5 χλµ 
από το Καναλλάκιον, 24,5 χλµ από την πόλη της Πάργας, 41 χλµ από την πόλη της Πρέβεζας, 64 χλµ από 
την πόλη της  Άρτας, και 108 χλµ από την πόλη των Ιωαννίνων µε ένα σχεδόν πλήρες δίκτυο για την 
διακίνηση των επισκεπτών σε ολόκληρη την περιοχή και την άνετη πρόσβαση στον χώρο αναψυχής. 
 -Η βλαστητική εικόνα της περιοχής, παρουσιάζει µια  ποικιλία δεδοµένου ότι οι επιµέρους φυσιογνωµικές 
ενότητες έχουν διαφορετική εξέλιξη. Υπάρχουν θέσεις θέας απ’ όπου αναδεικνύεται το τοπίο της ευρύτερης 
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περιοχής. Η τοπογραφική διαµόρφωση της περιοχής, η  ποικίλη σύνθεση της δασικής  βλάστησης και η 
ύπαρξη της θάλασσας,  προσδίδουν  ιδιαίτερη οµορφιά στο τοπίο. 
 -∆εν υπάρχουν γειτονικές ανταγωνιστικές περιοχές µε την ίδια εµβέλεια από άποψη ποιότητας φυσικού 
πόρου, φυσικών περιορισµών και προσπελασιµότητας. 
 -Η περιοχή αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών, κυρίως κατά την θερινή περίοδο όπου παρατηρείται 
µεγάλη επισκεψιµότητα λουοµένων στο παραθαλάσσιο δάσος.  
-Εκδηλώσεις πολιτιστικές και αθλητικές αναπτύσσονται κυρίως το καλοκαίρι στον χώρο, που οργανώνουν οι 
σύλλογοι των ∆ήµων της περιοχής.  
- Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται είτε µε τα πόδια είτε µε όχηµα.  
 
Ζήτηση για δασική αναψυχή (Ανάγκες – τάσεις)  
Το δασικό περιβάλλον για πολλούς αιώνες θεωρείται ως σηµαντική πηγή διαφόρων προϊόντων και 
αξιοποιείται ιδίως για τις παραγωγικές του λειτουργίες, κυρίως το ξύλο και τα παράγωγά του, το φλοιό, τη 
ρητίνη, τη βοσκήσιµη ύλη, τα θηράµατα κ.λπ.  
Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα µε την εντεινόµενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, εκτιµώνται σε αυξανόµενο βαθµό και οι ρυθµιστικές - προστατευτικές λειτουργίες των δασών, 
όπως είναι η ρύθµιση του υδατικού ισοζυγίου και η ισορροπία στην ατµόσφαιρα, η προστασία των εδαφών 
και η εδαφογένεση, η βελτίωση του κλίµατος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.λπ.  
Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η µεγάλη σηµασία των λεγόµενων κοινωνικοπολιτιστικών 
λειτουργιών, όπως είναι η προσφορά στον άνθρωπο αισθητικών και πνευµατικών απολαύσεων, καθώς και 
ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης - εκπαίδευσης, που θεωρούνται ότι 
συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.  
Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί ότι η διαχείριση πρέπει να υπολογίζει όλες τις 
λειτουργίες και αξίες που υπηρετούν τα δάση. Η έννοια της πολλαπλής χρήσης τους είναι µια πρόκληση για 
τη διεύρυνση του ορίζοντα της σκέψης µας ώστε να γίνουµε ορθοί διαχειριστές των σηµαντικών αυτών 
φυσικών πόρων.  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Για την οργάνωση του χώρου, έγινε κατάλληλη εκµετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δασικού 
περιβάλλοντος σε επιλεγµένες θέσεις, όπως µικροδιάκενα, επίπεδες εκτάσεις, ύπαρξη νερού, τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά κ.λ.π., λαµβάνοντας συγχρόνως µέριµνα για τη διατήρηση της δοµής και της συγκόµωσης του 
δάσους, ώστε και οι επισκέπτες να απολαµβάνουν καλύτερα την παραµονή τους και το ίδιο το δάσος να 
διατηρεί ουσιαστικά αναλλοίωτο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοηθεί 
παράλληλα, ότι η πραγµατική φύση της δασικής αναψυχής και η ουσιαστική ικανοποίηση των αναγκών του 
ανθρώπου που τον οδηγούν στο δάσος για την αναψυχή του, εξυπηρετούνται καλύτερα όταν οι 
οποιεσδήποτε ευκολίες και εγκαταστάσεις δασικής αναψυχής και οι αντίστοιχες δραστηριότητες, διευκολύνουν 
απλά τον επισκέπτη για την ευχάριστη παραµονή του στο δάσος, χωρίς να αποτελούν καθαυτές τον κύριο 
πόλο έλξης, που θα τον αποσπούν από το φυσικό περιβάλλον. Χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι 
οποιεσδήποτε ευκολίες και κατασκευές αναψυχής να προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο 
του δάσους, αξιοποιώντας κυρίως παραδοσιακά υλικά και τρόπους κατασκευής, ώστε να εξυπηρετούν απλά 
τον επισκέπτη για την επιδίωξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, µε ευκολία κίνησης, 
σχετική άνεση και ασφάλεια, χωρίς να επιδιώκεται να εντυπωσιάζουν οι ίδιες µε τα χαρακτηριστικά τους.  
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Χώρος στάθµευσης στην θέση Αλωνάκι: Σε δασική έκταση συνολικού εµβαδού 3.676 τ.µ. στην θέση 
Αλωνάκι, θα δηµιουργηθεί χώρος στάθµευσης δυναµικότητας περίπου 110 θέσεων αυτοκίνητων. Στην θέση 
αυτή, στην αρχή θα γίνει αφαίρεση της βλάστησης του υπορόφου των Αειφυλλων –Πλατυφυλλων και 
κλάδευση των δένδρων Πεύκης µέχρι ύψους 4 µέτρων. Στην συνέχεια θα γίνουν γενικές εκσκαφές για την 
ισοπέδωση του χώρου στάθµευσης εµβαδού 3.676 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών και 
της παρεδαφιαίας βλάστησης και την εναρµόνιση του υψοµετρικά µε τους δρόµους πρόσβασης. Επίσης θα 
κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη στο ανατολικό τµήµα του χώρου για οριοθέτηση του. Η οριοθέτηση του 
χώρου στο νότιο και δυτικό τµήµα γίνεται από τους υπάρχοντες δασικούς δρόµους. Τέλος θα τοποθετηθούν 
τέσσερις (2) πινακίδες πληροφορίας (εισόδου ή εξόδου σε χώρο στάθµευσης) και δυο (2) πινακίδες που θα 
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παροτρύνουν τον επισκέπτη να ρίχνει τα απορρίµµατα στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Στο 
χώρο στάθµευσης θα µεταφερθούν και οι υφιστάµενοι κάδοι απορριµµάτων του ∆ήµου.  
Ο χώρος στάθµευσης κρίνεται απαραίτητος και πέραν των ευκολιών της αναψυχής, διότι η θέση Αλωνάκι 
δέχεται και µεγάλο αριθµό λουοµένων οι οποίοι σταθµεύουν άναρχα εντός του δασούς, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς από την επαφή των εξατµίσεων και των καταλυτών των αυτοκινήτων µε την παρεδαφιαία 
βλάστηση. (Σχέδιο Τ2 ). 
  
Χώρος στάθµευσης στην θέση Σκάλα: Στην θέση Σκάλα θα δηµιουργηθεί χώρος στάθµευσης 
δυναµικότητας περίπου 60 θέσεων αυτοκίνητων. Η θέση αυτή θα δηµιουργηθεί µε διαπλάτυνση ένθεν και 
ένθεν του υφιστάµενου δασικού δρόµου. Θα γίνει διαπλάτυνση του στην αρχή του δασικού δρόµου και στις 
δυο πλευρές του, συνολικού µήκους 96 µέτρων και µέσου πλάτους 6,0 µέτρων.    
Στην θέση αυτή, στην αρχή θα γίνει αφαίρεση της βλάστησης του υπορόφου των Αειφύλλων –Πλατυφύλλων 
και κλάδευση των δένδρων Πεύκης µέχρι ύψους 4 µέτρων. Στην συνέχεια θα γίνουν γενικές εκσκαφές για την 
ισοπέδωση του χώρου στάθµευσης εµβαδού 1.1552 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών 
και της παρεδαφιαίας βλάστησης και την εναρµόνιση του υψοµετρικά µε τον υφιστάµενο δρόµο. Επίσης θα 
κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη στην αρχή και στο τέλος των διαπλατύνσεων για οριοθέτηση του χώρου 
στάθµευσης. 
Τέλος θα τοποθετηθούν δυο (2) πινακίδες πληροφορίας (χώρος στάθµευσης) και δυο (2) πινακίδες που θα 
παροτρύνουν τον επισκέπτη να ρίχνει τα απορρίµµατα στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Στο 
χώρο στάθµευσης θα µεταφερθούν και οι υφιστάµενοι κάδοι απορριµµάτων του ∆ήµου.  
Ο χώρος στάθµευσης κρίνεται απαραίτητος και πέραν των ευκολιών της αναψυχής, διότι η θέση Σκάλα 
δέχεται και µεγάλο αριθµό λουοµένων οι οποίοι σταθµεύουν άναρχα εντός του δασούς, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς από την επαφή των εξατµίσεων και των καταλυτών των αυτοκινήτων µε την παρεδαφιαία 
βλάστηση. (Σχέδιο Τ3 ). 
 
Χώρος στάθµευσης στην θέση Κερέντζα: Στην θέση Κερέντζα θα δηµιουργηθεί χώρος στάθµευσης 
δυναµικότητας περίπου 15 θέσεων αυτοκίνητων. Η θέση αυτή θα δηµιουργηθεί µε διαπλάτυνση του 
υφιστάµενου δασικού δρόµου. Θα γίνει διαπλάτυνση στο τέλος του δασικού δρόµου, στην δυτική πλευρά του, 
συνολικού µήκους 45 µέτρων και µέσου πλάτους 6,0 µέτρων.    
Στην θέση αυτή, στην αρχή θα  γίνουν γενικές εκσκαφές για την ισοπέδωση του χώρου στάθµευσης εµβαδού 
270 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών και της παρεδαφιαίας βλάστησης και την 
εναρµόνιση του υψοµετρικά µε τον υφιστάµενο δρόµο. Επίσης θα κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη στην 
αρχή και στο τέλος της διαπλάτυνσης για οριοθέτηση του χώρου στάθµευσης 
Τέλος θα τοποθετηθεί µια (1) πινακίδα πληροφορίας (χώρος στάθµευσης) και µια (1) πινακίδα που θα 
παροτρύνει τον επισκέπτη να ρίχνει τα απορρίµµατα στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. (Σχέδιο 
Τ4 ). 
 
Θέση θέας στην θέση Αλωνάκι: Στην θέση αυτή, στην αρχή θα γίνει  κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών 
φυτών, βάτων και κλάδευση των δένδρων Πεύκης µέχρι ύψους 4 µέτρων. 
Στην συνέχεια θα  γίνουν γενικές εκσκαφές εµβαδού 992,5 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών 
εδαφών και της παρεδαφιαίας βλάστησης. Εντός του χώρου θα κατασκευασθούν τέσσερις (4) πέτρινοι 
τραπεζόπαγκοι, τρία (3) πέτρινα παγκάκια, µια πέτρινη βρύση, και µια ξύλινη αποθήκη. Πλησίον της πέτρινης 
βρύσης θα τοποθετηθεί µια πινακίδα υποδοχής επισκεπτών και δυο πινακίδες πληροφοριακού χαρακτήρα, οι 
οποίες θα απαγορεύουν το άναµµα φωτιάς και θα παροτρύνουν τον επισκέπτη να ρίχνει τα απορρίµµατα 
στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Κατασκευή υδραυλικού δικτύου συνολικού µήκους 50,0 
µέτρων για την υδροδότηση της πέτρινης βρύσης. Για την προσβαση των επισκεπτών στην θέση θα γίνει 
διάνοιξη µονοπατιού συνολικού µήκους 42,0 µέτρων. Τέλος θα κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη συνολικού 
µήκους 43,00 µέτρων στο νότιο τµήµα της θέσης για την ασφάλεια των επισκεπτών. (Σχέδιο Τ5 ). 
 
Θέση θέας στην θέση ∆αφνούλα: Στην θέση αυτή, στην αρχή θα γίνει  κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών 
φυτών, βάτων και κλάδευση των δένδρων Πεύκης µέχρι ύψους 4 µέτρων. 
Στην συνέχεια θα  γίνουν γενικές εκσκαφές εµβαδού 83 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών 
και της παρεδαφιαίας βλάστησης. Εντός του χώρου θα κατασκευασθούν, ένας (1) πέτρινος τραπεζόπαγκος 
και δυο (2) πέτρινα παγκάκια. Επίσης θα τοποθετηθούν δυο πινακίδες πληροφοριακού χαρακτήρα, οι οποίες 
θα απαγορεύουν το άναµµα φωτιάς και θα παροτρύνουν τον επισκέπτη να ρίχνει τα απορρίµµατα στους 
κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Τέλος θα κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη συνολικού µήκους 24,00 
µέτρων στο δυτικό, νότιο και ανατολικό τµήµα της θέσης για την ασφάλεια των επισκεπτών (Σχέδιο Τ6 ). 
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Θέση θέας στην θέση Σκάλα: Στην θέση αυτή, στην αρχή θα γίνει  κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών, 
βάτων και κλάδευση των δένδρων Πεύκης µέχρι ύψους 4 µέτρων. 
Στην συνέχεια θα  γίνουν γενικές εκσκαφές εµβαδού 875 τετρ. µέτρων, µε αποµάκρυνση των χαλαρών 
εδαφών και της παρεδαφιαίας βλάστησης. Εντός του χώρου θα κατασκευασθούν τέσσερις (4) πέτρινοι 
τραπεζόπαγκοι, τέσσερα (4) πέτρινα παγκάκια, µια πέτρινη βρύση, και µια ξύλινη αποθήκη. Πλησίον της 
πέτρινης βρύσης θα τοποθετηθεί µια πινακίδα υποδοχής επισκεπτών και δυο πινακίδες πληροφοριακού 
χαρακτήρα, οι οποίες θα απαγορεύουν το άναµµα φωτιάς και θα παροτρύνουν τον επισκέπτη να ρίχνει τα 
απορρίµµατα στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Κατασκευή υδραυλικού δικτύου συνολικού 
µήκους 20,0 µέτρων για την υδροδότηση της πέτρινης βρύσης. Επίσης θα κατασκευασθεί ξύλινη περίφραξη 
συνολικού µήκους 106 µέτρων στο νότιο και ανατολικό τµήµα της θέσης για την ασφάλεια των επισκεπτών. 
Στην θέση αυτή και στο ΒΑ µέρος της, θα εγκατασταθεί και η δραστηριότητα της τοξοβολίας. (Σχέδιο Τ7 ). 
 
µονοπάτια: Τα µονοπάτια που προτείνεται να  διανοιχτούν είναι  µονοπάτια αναψυχής µε πλάτος 1,60 µέτρα. 
Αυτά απευθύνονται σε πεζοπόρους που επιθυµούν κυρίως να εξερευνήσουν µία περιοχή και να απολαύσουν 
τη φύση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην υπάρχουν στη διαδροµή αυτών σκαλοπάτια ή βαθµίδες. 
Απευθύνονται σε δροµείς, ποδηλάτες βουνού ή πεζοπόρους επισκέπτες που επιθυµούν να εξερευνήσουν µια 
περιοχή. Η χρήση τους απαγορεύεται από µηχανοκίνητα µέσα. Για τη σήµανση τους χρησιµοποιείται το 
κόκκινο χρώµα. Στην αρχή θα γίνει κοπή  όλων  των ξυλωδών φυτών  και βάτων που καλύπτουν την 
οριζόντια έκταση της ζώνης κατάληψης του µονοπατιού µε εργάτες και εργαλεία χειρός,   αποµάκρυνση από 
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. Στην συνέχεια θα γίνει διάνοιξη του καταστρώµατος µονοπατιού µε εργάτες και εργαλεία χειρός. 
Τέλος θα γίνει η τοποθέτηση των πινακίδων σήµανσης. Οι πινακίδες σήµανσης θα τοποθετηθούν σε εµφανή 
σηµεία για να διακρίνονται από απόσταση. Η απόσταση µεταξύ των πινακίδων θα είναι 70 - 100 µ. 
Συνολικά θα διανοιχτούν τρία µονοπάτια αναψυχής: 
Μονοπάτι Αλωνάκι – ∆αφνούλα: Πρόκειται για µονοπάτι συνολικού µήκους 466.0 µέτρων το οποίο θα 
συνδέσει υπάρχοντα τυφλό δασικό δρόµο στην θέση Αλωνάκι µε υπάρχοντα τυφλό δασικό δρόµο στην θέση 
∆αφνούλα. Στο τέλος του µονοπατιού, στην θέση ∆αφνούλα θα κατασκευασθεί  θέση θέας. (Σχέδιο Τ8 ). 
Μονοπάτι ∆αφνούλα - Γλύφες: Πρόκειται για µονοπάτι συνολικού µήκους 528.0 µέτρων το οποίο θα 
συνδέσει υπάρχοντα τυφλό δασικό δρόµο στην θέση ∆αφνούλα  µε τον υπάρχοντα  δρόµο Αλωνάκι – 
Κερέντζα στην θέση Γλύφες. (Σχέδιο Τ9 ). 
Μονοπάτι Γλύφες – Σκάλα: Πρόκειται για µονοπάτι συνολικού µήκους 413.0 µέτρων το οποίο θα συνδέσει 
τον υπάρχοντα δρόµο Αλωνάκι – Κερέντζα στην θέση Γλύφες µε τον υπάρχοντα  τυφλό δασικό δρόµο στην 
θέση Σκάλα. Στο τέλος του µονοπατιού, στην θέση Σκάλα θα κατασκευασθεί  θέση θέας. (Σχέδιο Τ10 ). 
 
∆ραστηριότητα τοξοβολίας: Το γήπεδο τοξοβολίας είναι διαστάσεων 15,00 χ 7,00 µέτρων. Περιµετρικά του 
γηπέδου θα κατασκευασθεί ξύλινος φράκτης υπέργειου ύψους 0,70 µέτρων, βαµµένος µε  υδατοδιαλυτές, µη 
τοξικές βαφές (βερνίκια ξύλου) υψηλής αντοχής, για την οριοθέτηση του γηπέδου. Το γήπεδο θα φέρει δυο 
διαδρόµους τοξοβολίας από ξύλινους διάδροµους παραλίας πλάτους 1,20 µ., µε επιφάνεια αντιολισθητική.  
Για την απεγκατάσταση τους θα τυλίγονται σε ρολό. Στον βόρειο µέρος του γηπέδου θα τοποθετηθούν δυο 
ξύλινοι στύλοι διαµέτρου 0,10µ,  υπέργειου ύψους 3,50 µέτρων για την τοποθέτηση του διχτύου ασφαλείας (5 
Χ 3µέτρα Netting Green Extra Strong). Τέλος θα γίνει προµήθεια όλου του εξοπλισµού που απαιτείται για να 
αναπτύσσεται µια ασφαλή, αθλητική δραστηριότητα. 
 
∆ραστηριότητα ποδηλάτου βουνού: Η ορεινή ποδηλασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε 
αλλά η πλειοψηφία των ποδηλατών βουνού επιλέγουν εκτός δρόµου διαδροµές, επαρχιακούς δρόµους, ή 
στενά µονοπάτια που περνάν µέσα από δάση, βουνά, ή χωράφια. Υπάρχουν πτυχές της ορεινής ποδηλασίας 
που είναι πιο παρόµοιες µε αυτές του ορεινού τρεξίµατος παρά µε την κοινή ποδηλασία. Βόλτες σε οµάδες 
είναι κοινές, ειδικά σε δασικές διαδροµές και ειδικότερα στο παράκτιο περιβάλλον. Ο εξοπλισµός της 
δραστηριότητας αυτής  αποτελείται από είκοσι ποδήλατα βουνού. Τέλος θα γίνει προµήθεια όλου του 
εξοπλισµού που απαιτείται για να αναπτύσσεται µια ασφαλή, αθλητική δραστηριότητα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ. 
Οι οποιεσδήποτε ευκολίες και κατασκευές αναψυχής θα προσαρµόζονται πλήρως στο φυσικό περιβάλλον και 
το τοπίο του δάσους, χρησιµοποιώντας  παραδοσιακά υλικά  όπως η πέτρα και το ξύλο και παραδοσιακούς 
τρόπους κατασκευής κατά το δυνατόν. 
 
Πέτρινοι τραπεζόπαγκοι:.Στην αρχή θα γίνει ισοπέδωση του χώρου, µήκους 4,50µ, πλάτους 4,50µ µε την 
ταυτόχρονη αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών, της παρεδαφιαίας βλάστησης και εξυγίανση του εδάφους. 
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Στην συνέχεια θα ακολουθήσει επίστρωση µε χονδρόπλακες µέσου πάχους 0,05µ. µήκους 4,0µ, πλάτους 
4,0µ. Επί της πλακοστρώσεως θα κατασκευασθούν δυο πέτρινα παγκάκια ύψους 0,45µ. πλάτους 0,5µ και 
µήκους 3,0µ το καθένα από λιθοδοµή δυο όψεων µε φυσικούς πλακοειδείς λίθους. Τέλος η επιφάνεια 
έδρασης θα επιστρωθεί µε χονδρόπλακες µέσου πάχους 0,05µ. Στο κέντρο της πλακοστρώσεως θα 
κατασκευασθεί πέτρινο τραπέζι µε βάση ύψους 0,80µ. πλάτους 0,8µ και µήκους 0,8µ, όλα από λιθοδοµή δυο 
όψεων µε φυσικούς πλακοειδείς λίθους. Στο επάνω µέρος της βάσης του τραπεζίου θα τοποθετηθεί ενιαία 
πλάκα λίθινη πάχους 10 cm προεξέχουσα από τις πλευρές της βάσης τουλάχιστον κατά 10 cm. Οι όψεις των 
λιθοδοµών θα είναι ανώµαλου χωρικού τύπου. Οι λιθοδοµές και οι πλακοστρώσεις θα είναι πλήρως 
αρµολογηµένες και καθαρές από κάθε ρύπο. (Σχέδιο Τ13 ). 
 
Πέτρινα παγκάκια: Στην αρχή θα γίνει ισοπέδωση του χώρου, µήκους 3,50µ, πλάτους 1,0µ, µε την 
ταυτόχρονη αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών, της παρεδαφιαίας βλάστησης και εξυγίανση του εδάφους. 
Τα πέτρινα παγκάκια θα ειναι ύψους 0,45µ. πλάτους 0,5µ και µήκους 3,0µ το καθένα από λιθοδοµή δυο 
όψεων µε φυσικούς πλακοειδείς λίθους. Τέλος η επιφάνεια έδρασης θα επιστρωθεί µε χονδρόπλακες µέσου 
πάχους 0,05µ. Οι όψεις των λιθοδοµών θα είναι ανώµαλου χωρικού τύπου και θα είναι πλήρως 
αρµολογηµένες και καθαρές από κάθε ρύπο.(Σχέδιο Τ12 ).  
  
Πέτρινη βρύση- υδραυλικό δίκτυο: Στην αρχή θα γίνει ισοπέδωση του χώρου, µήκους 1,50µ, πλάτους 
1,50µ µε την ταυτόχρονη αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών, της παρεδαφιαίας βλάστησης και εξυγίανση 
του εδάφους. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει επίστρωση µε χονδρόπλακες µέσου πάχους 0,05µ. µήκους 
1,0µ, πλάτους 1,0µ. Επί της πλακοστρώσεως θα κατασκευασθεί πέτρινη κολώνα ύψους 1,0µ. πλάτους 0,3µ 
και µήκους 0,3µ από γωνιολιθοδοµή από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ηµιλαξευτούς). Στο κάτω άκρο 
της κολώνας θα κατασκευασθεί πέτρινη λεκάνη από γωνιολιθοδοµή µήκους 0,7µ, πλάτους 0,5 µ και ύψους 
0,15µ.  
Στο πίσω µέρος κάθε βρύσης θα τοποθετηθεί µεταλλικό φρεάτιο µε καπάκι. Το υδραυλικό υδρευτικό δίκτυο 
αποτελείται από κοινή βρύση που θα τοποθετηθεί επί της πέτρινης κολώνας και σε ύψους 0,8µ. Οι 
σωληνώσεις, διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm, θα τοποθετηθούν σε χάνδακα βάθους 0,60µ. 
Οι σωληνώσεις θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
µεταφορά του νερού. (Σχέδιο Τ11 ). 
 
Ξύλινη περίφραξη: Η κατασκευή ξύλινης περίφραξης θα γίνει µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός 
εδάφους) ύψους 0,70 m, καθώς και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Οι πάσσαλοι θα 
εµπηγνύονται σε βάθος 0.30 µ. κατακόρυφα, θα δίδεται δε ιδιαίτερη σηµασία ώστε να ακολουθούν 
ευθυγραµµία κατά το δυνατόν και να είναι σταθερό το υπέρ το έδαφος εξέχον ύψος πασσάλου. Οι 
αποστάσεις µεταξύ των πασσάλων θα είναι 1 µ. Τέλος η περίφραξη θα ειναι βαµµένη µε  υδατοδιαλυτές, µη 
τοξικές βαφές (βερνίκια ξύλου), υψηλής αντοχής. (Σχέδιο Τ14 ). 
 
Αποθήκη υλικών: Θα κατασκευασθούν δύο (2) ξύλινες αποθήκες για την αποθήκευση και διασφάλιση  
υλικών και εργαλείων {(ασφάλεια επισκεπτών - Κιτ Α’ βοηθειών, πυροσβεστήρες), ( συντήρηση  κατασκευών, 
µονοπατιών - εργαλεία επιδιόρθωσης- υλικά) ,  (δραστηριότητες - ποδήλατα βουνού – εξοπλισµός ποδηλάτη- 
εξοπλισµός τοξοβολίας)}.   
Κάθε αποθήκη, µήκους 6,00 µέτρων, πλάτους 5,00 µέτρων, ύψους κορυφής 2,80 µέτρων και ύψους 
τοιχοποιίας 2,15 µέτρων, θα κατασκευασθεί εξ ολόκληρου από ξυλεία ελάτης ή Πεύκης ξηραντηρίου.  Ο 
σκελετός της τοιχοποιίας και του πατώµατος θα είναι από ξύλινα δοκάρια διατοµής 4,2 Χ 4,2εκ. Η εσωτερική 
ένδυση της τοιχοποιίας θα είναι από ίσιο ραµποτέ και η εξωτερική επένδυση ραµποτέ   2εκ. πάχους. Η στέγη 
θα είναι δίρριχτη και θα εξέχει περιµετρικά 20εκ. Ο σκελετός της στέγης θα κατασκευασθεί από ξύλινες 
δοκούς διατοµής 6,5 Χ 14 εκ. Η επιστέγαση θα γίνει µε ασφαλτικό κεραµίδι ρολό, κόκκινο. Το πάτωµα θα 
κατασκευασθεί από τάβλα λεία διατοµής 1.9εκ. Χ 9,5εκ. Η πόρτα αποθήκης θα κατασκευασθεί από ξυλεία 
υψηλής αντοχής, θα είναι δίφυλλη µε πλάτος φύλου 80,0εκ. και ύψος 2,0µ.  Επίσης η αποθήκη θα φέρει δυο 
σταθερά παράθυρα 130 Χ 90εκ. µε διπλό τζάµι 3χιλ ώστε να φωτίζεται εσωτερικά.  Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα 
είναι βαµµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη τοξικές βαφές (βερνίκια ξύλου), υψηλής αντοχής στην φθορά και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
Ο σκελετός βάσης της αποθήκης θα κατασκευασθεί άοπλο σκυρόδεµα C16/20,  µήκους 7,40µ πλάτους 6,00 
και ύψους 0,20µ. και θα είναι υπερυψωµένος από το έδαφος και 0,10 µετρα.  
 
Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών µε σκέπαστρο: Θα είναι ξύλινη κατασκευή από ξυλεία Πεύκης ή ελάτης, 
εµποτισµένης σε υδατοδιαλυτά άλατα, για µεγάλη διάρκεια ζωής. Η κατασκευή στηρίζεται σε δύο διπλές 
κολώνες τετραγωνικής διατοµής 10 cm Χ 5 cm και υπέργειου ύψους 2,0µ η κάθε µια, που πακτώνονται στο 
έδαφος σε λάκκους µε χαλικόδεµα, αφού πισσαριστούν οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. 
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µ.  Eσωτερικά των ξύλινων διπλών κολώνων στήριξης, θα υπάρχουν σε επαφή, ίδιας διατοµής ξύλινα 
τεµάχια, σταθεροποίησης. Υπάρχουν δύο οριζόντιοι δοκοί ίδιας διατοµής που σχηµατίζουν µε τις δύο 
κολώνες το πλαίσιο των ανακοινώσεων. Το πλαίσιο φέρει πλανιαρισµένες τάβλες για την αναγραφή των 
ανακοινώσεων µε καθαρή επιφάνεια πλαισίου 1,10µx 0,90µ.  Η κατασκευή θα φέρει σκέπαστρο δίκλινες µε 
τεγίδωση,  σανίδωµα  από µισόταβλες πάχους 1,80 cm και επιστέγαση µε σχιστόπλακες πάχους 20 mm η 
κεραµίδια. ∆ιαστάσεις σκέπαστρου 2.20µx0,70 και κλιση 35%.Μετά την αναγραφής της πληροφορίας στην 
πινακίδα θα γίνει και επένδυση µε plexiglass. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαµµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη 
τοξικές βαφές (βερνίκια ξύλου), υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. (Σχέδιο Τ15 ). 
 
Πινακίδες πληροφορίας: Η κάθε πινακίδα θα είναι εξ ολόκληρου ξύλινη, διαστάσεων 0,60χ0,30µ, µετά της 
αναγραφής της πληροφορίας µε ανεξίτηλο χρώµα. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαµµένα µε  
υδατοδιαλυτές, µη τοξικές βαφές (βερνίκια ξύλου), υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Οι πινακίδες αυτές θα απαγορεύουν το άναµµα φωτιάς ή θα παροτρύνουν τον επισκέπτη να 
ρίχνει τα απορρίµµατα στους κάδους και να διατηρεί καθαρό τον χώρο. Ο πάσσαλος στήριξης θα είναι 
κυκλικής διατοµής µε διάµετρο 0,08µ και ύψος 2,00µ. ο οποίος θα πακτωθεί σε βάθος 0,40µ. 
 
Πινακίδες σήµανσης µονοπατιών: Είναι πινακίδες µε βέλος που επιβεβαιώνουν την πορεία και 
αναγράφουν τη θέση στην οποία οδηγεί το µονοπάτι αλλά και την απόσταση η οποία αποµένει µέχρι το τέλος 
της διαδροµής (π.χ Αλωνάκι 500µ). Η σήµανση θα είναι αµφίδροµη και το ύψος των πινακίδων θα φτάνει το 
πολύ στο επίπεδο της όρασης (περίπου 1,60µ). Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε εµφανή σηµεία για να 
διακρίνονται από απόσταση, χωρίς να είναι κραυγαλέες στο µέγεθος ή στα χρώµατα και χωρίς να γίνονται 
κυρίαρχο στοιχείο του χώρου. Η απόσταση µεταξύ των πινακίδων θα είναι 70 - 100 µ. Οι διαστάσεις της 
πινακίδας, αυτής της κατηγορίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα, θα είναι 0,25µ. το µήκος 
της πινακίδας (σώµα) , το πλάτος 0,15µ και. το πάχος 0,05µ. Το κόκκινο τµήµα (βέλος) θα έχει διαστάσεις 
ισοσκελούς τριγώνου µε βάση 0,15µ και ύψος 0,10µ. Ο πάσσαλος στήριξης θα είναι κυκλικής διατοµής µε 
διάµετρο 0,08µ και ύψος 1,50 - 2,00µ. ο οποίος θα πακτωθεί σε βάθος 0,40µ. Οι πινακίδες θα είναι µονής, 
διπλής ή πολλαπλής κατεύθυνσης , µε αντίστοιχη τοποθέτηση µιας, δύο ή τριών πινακίδων επί ενός 
πασσάλου. 

 
 
Ασφάλεια επισκεπτών: Εντός κάθε αποθήκης υλικών και σε ειδικό ράφι θα γίνει προµήθεια ενός  Κιτ Α’ 
Βοηθειών σχεδιασµένο ειδικά για πεζοπόρους δεδοµένης της φύσης αυτών των δραστηριοτήτων, που θα 
περιέχει: Φυλλάδιο µε οδηγίες Α’ βοηθειών σε διάφορες γλώσσες, αποστειρωµένες γάζες, επιθέµατα, 
επιδέσµους στερεωτικούς, τσιρότα, αιµοστατικούς επιδέσµους, λευκοπλάστη ρολό, φακελάκι µε αυτοκόλλητα 
ράµµατα, ζεύγη γάντια βινυλίου, µαντηλάκια οινοπνεύµατος, τραυµατικό ψαλίδι µεγάλο, τσιµπιδάκι, 
παραµάνες ασφαλείας, µάσκα τεχνητής αναπνοής, ισοθερµική κουβέρτα αλουµινίου διπλής όψης,  
θερµόµετρο, αλοιφή για τσιµπήµατα εντόµων και ένα  εύπλαστο νάρθηκα . Επίσης εντός της αποθήκης 
υλικών θα τοποθετηθεί ένα κρεβάτι Α’ βοηθειών, πτυσσόµενο,  ωφέλιµου βάρους 120 Kg. 
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Τέλος εντός της αποθήκης υλικών θα τοποθετηθούν δυο πυροσβεστήρες 12 κιλών  ξηράς σκόνης ABC 40% 
ο κάθε ένας,  µε δοχείο χαλύβδινο, µε κλείστρο πιστοποιηµένο , λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, µεταλλικό 
µανόµετρο και βάση. Πιστοποιηµένοι κατά CE και ΕΝ3. 
 
Εργαλεία συντήρησης χώρου: Για την συντήρηση όλων των κατασκευών και τον καθαρισµό των 
µονοπατιών,  κάθε αποθήκη υλικών, σε ειδικό χωρο θα φέρει, ένα (1) κασµά, δυο (2) τσάπες τετράγωνες, ένα 
(1)  τσεκουρακασµά, δυο (2) τσουγκράνες, δυο (2) λοστούς µεταλλικούς, µια (1) πιρούνα, ένα (1) πελέκι 
δασοκόµου, δυο (2) τσεκούρια τεµαχισµού, δυο (2) πριόνια κλαδέµατος, ένα (1) τοξοπρίονο µεγάλο, δυο (2) 
ανταλλακτικά στειλιάρια εργαλείων, δυο (2) ψαλίδια κλαδέµατος, ένα (1) ψαλίδι κορυφής, µια (1) ψαλίδα 
θάµνων και ένα (1) αλυσοπριονο βενζίνης.    
 
Σειρά εκτέλεσης των έργων. 
Στην αρχή θα γίνουν οι καθαρισµοί - κλαδεύσεις της  υπάρχουσας βλάστησης και αποµάκρυνση από τον 
χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν.  
Θα ακολουθήσει,  η ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας των χώρων, 
η αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού.  
Στην συνέχεια θα γίνουν οι προτεινόµενες εργασίες, κατασκευές και προµήθειες υλικών για την εύρυθµη 
λειτουργία του χώρου αναψυχής. Τέλος θα ακολουθήσει η αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των 
άχρηστων υλικών που προέκυψαν από τις κατασκευές, σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Προµέτρηση τεχνικών έργων - εργασιών. 
Η προµέτρηση των τεχνικών έργων φαίνεται αναλυτικά στους πίνακες προµετρήσεων. 
 
Τιµολόγια. 
Τα τιµολόγια που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Ο κανονισµός περιγραφικών τιµολογίων εργασιών. (Αριθ. 
∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 -  19 Μαΐου 2017) και τιµές εµπορίου. 
 
Προϋπολογισµός. 
Όπως προκύπτει από τον συνηµµένο πίνακα προϋπολογισµού oι δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών 
που προβλέπονται και προϋπολογίζονται µε βάση τις τιµές του κανονισµού περιγραφικών τιµολογίων και 
τιµές εµπορίου,  θα φθάσουν 140.120 €. συνυπολογιζοµένων των Γ.Ε. και Ε.Ο.(18%), απροβλέπτων έως 
15% και Φ.Π.Α. (24%). 

 
Τελικές παρατηρήσεις. 
Εκτιµώντας όσα εκτέθηκαν καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι προτεινόµενες εργασίες κρίνονται σκόπιµες 
κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Προτείνουµε δε την άµεση εφαρµογή των εργασιών της µελέτης. 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το 
έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και 
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα  από 
την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 
 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης. 
“Κάθε δαπάνη” γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει 
σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος 
Τιµολογίου. 
 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 
δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 
Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 
σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, 
που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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. 
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά 
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 
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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. 
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων 
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις 
δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα 
και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β) Οταν 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. 
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
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. 
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, 
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 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 Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 
Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού 
που οφείλονται: 
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑ κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση 
άλλων έργων κλπ.). 
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 
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Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως 
κατασκευάσθηκε". 
Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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. 
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. 
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 
Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 
'Εργο 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. 
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. 
Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., 
τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) %) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  . 
Αριθ. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 -  19 Μαΐου 2017 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
20.01  Εκθάµνωση εδάφους  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών" 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 
  
20.01.01  Με δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 
(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 4.50 €    [*] 
 

 
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
32.05 Σκυροδέµατα µικρών έργων. 
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας 
σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 
σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως):  Εκατό έξι € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 106,00 € 
 
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-
00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα λεπτά. 
(Αριθµητικά): 15,70 € 
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42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 
 
42.51 Κοινές γωνιολιθοδοµές.  
Κοινές γωνιολιθοδοµές από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ηµιλαξευτούς) παντός είδους τµηµάτων 
τοίχων από αργολιθοδοµή, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
42.51.03. Κοινές γωνιολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4262 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 123,00 € 
 

43.  ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 
Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 
του Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και 
διακριτές επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες 
επιφάνειες (λαξευτή λιθοδοµή). 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 
mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής. 
Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κλπ), 
-επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 
-ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 
-κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. 
-κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία 
αποζηµιώνονται µε την τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα µε τις τιµές της ενότητας 45. 
 
43.22  Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων από επιλεγµένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του 
κονιάµατος των αρµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Εκατόν έξι € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 106,00 € 
 

45. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ  
 
45.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου. 
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την 
δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία 
τους µε χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την 
απόξεση του επιφανειακού κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των 
αρµών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο 
κατάλληλο εργαλείο. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 



 6 

45.01.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου.  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 
∆ιαµόρφωση µε λίθους επεξεργασµένους µε το σφυρί (χονδροπελέκηµα).  
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Εννέα € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 9,00 € 
 
51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
51.01 Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101  
Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για στερέωση οποιωνδήποτε κατασκευών 
(θεµελίων κ.λ.π.) µε καθορισµένες διαστάσεις. Περιλαµβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκηµα, η εύθυνση και 
µόρφωση της αιχµής και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα ευρώ ακριβώς. 
(Αριθµητικά):  390 €/ m3 
 
 
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως  αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ 
-  Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί. 
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν: 
-  Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
71.01.02 Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά. 
(Αριθµητικά): 11,20 € 
 
 
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
73.11  Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί 
υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς µέσου 
πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ 
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επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά. 
(Αριθµητικά): 22,50 €. 
 
Α.Τ. 1 (ΝΕΟ) -  Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση πέτρινης πλάκας, µήκους 1,0µ, πλάτους 1,0µ και  
πάχους 8 εκ. ως έδρες στα τραπέζια των τραπεζόπαγκων. 
Τιµή εµπορίου. 
ΤΙΜΗ: Ανά τεµάχιο 
(Ολογράφως): Εβδοµήντα € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 70 € 
 

77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
77.71 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών.   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί 
ξύλινων επιφανειών". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
77.71.01. Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου  
ΤΙΜΗ:  €/ m2 
(Ολογράφως): ∆έκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά. 
(Αριθµητικά):  10,70 €/ m2 
Καλυπτικότητα: 12 m2  / λίτρο.  
ΤΙΜΗ:  €/ Lt 
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά. 
(Αριθµητικά):  128,4 €/ Lt 
 
 
Α.Τ. 2  (ΝΕΟ) :  : Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών µε σκέπαστρο.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5601  
Ξύλινη κατασκευή από ξυλεία Πεύκης, εµποτισµένης σε υδατοδιαλυτά άλατα, για µεγάλη διάρκεια ζωής. Η 
κατασκευή στηρίζεται σε δύο διπλές κολώνες τετραγωνικής διατοµής 10 cm Χ 5 cm και υπέργειου ύψους 2,0µ 
η κάθε µια, που πακτώνονται στο έδαφος σε λάκκους µε χαλικόδεµα, αφού πισσαριστούν οι επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. µ.  Eσωτερικά των ξύλινων διπλών κολώνων στήριξης, θα υπάρχουν σε 
επαφή, ίδιας διατοµής ξύλινα τεµάχια, σταθεροποίησης. Υπάρχουν δύο οριζόντιοι δοκοί ίδιας διατοµής που 
σχηµατίζουν µε τις δύο κολώνες το πλαίσιο των ανακοινώσεων. Το πλαίσιο φέρει πλανιαρισµένες τάβλες για 
την αναγραφή των ανακοινώσεων µε καθαρή επιφάνεια πλαισίου 1,10µx 0,90µ.  Η κατασκευή θα φέρει 
σκέπαστρο δίκλινες µε τεγίδωση,  σανίδωµα  από µισόταβλες πάχους 1,80 cm και επιστέγαση µε 
σχιστόπλακες πάχους 20 mm ή κεραµίδια. ∆ιαστάσεις σκέπαστρου 2.20µx0,70 και κλιση 35%. 
Μετά την αναγραφής της πληροφορίας στην πινακίδα θα γίνει και επένδυση µε plexiglass.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται: Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υλικών στον τόπο του έργου. Οι 
δαπάνες προµήθειας βοηθητικών υλικών απαραίτητων για την κατασκεύη, καθώς και η δαπάνη εργασίας 
πλήρους κατασκευής, αναγραφης της πληροφορίας και επένδυση µε plexiglass.  
(Tιµή ανά τεµάχιο)  
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Οκτακόσια πενήντα € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 850 € 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Άρθρο Α-1   Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)  
 

Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών 
ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε για την έδραση 
επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που 
θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε 
για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε 
επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος χώρος των 
προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε 
σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι να χρησιµοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη µεταφορά τους, 
και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου.  
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΤΙΜΗ:  
Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ λεπτά                                  
Αριθµητικά:   0,38 €                                   [*] 
 
 
Άρθρο Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Μηδέν € και εβδοµήντα λεπτά. 
(Αριθµητικά): 0,70 €                 [*]  
 
 
Άρθρο Α-4  ∆ιάνοιξη τάφρων 
Άρθρο Α-4.4   ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113) 
∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των 
επιχωµάτων σε οποιουδήποτε στάθµη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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-η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός,  
-η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  
-η µόρφωση των πρανών της τάφρου. 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΤΙΜΗ:  
Ολογράφως: ∆έκα τέσσερα € και σαράντα λεπτά. 
Αριθµητικά: 14,40 € 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
Αρθρο 3.15  Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6065 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών 
υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην µελέτη τυπική 
διατοµή του δικτύου, επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς 
και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των προβλεποµένων 
από την µελέτη γραµµών πληρωµής. 
 
3.15.01  Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι τέσσερα λεπτά. 
(Αριθµητικά): :   1,24 € 
 
9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ 
 
Aρθρο 9.41  Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς 
τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος της οδού  
Αρθρο αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου , ως εξής: 

9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm, µε ύψος στοιχείου 
πυθµένα 0,50 m. 
ΤΙΜΗ: Aνά τεµάχιο 
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): :   124,0 € 
 

11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 
Αρθρο 11.01 Kαλύµµατα φρεατίων 
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   
 
11.01.01 Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
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Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση 
µε ζύγιση). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα πέντε λεπτά. 
(Αριθµητικά): 1,85 € 
 

 
12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ 
 
Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού. 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων 
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος 
του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 
πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 
- MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα 
γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για 
πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 
σωλήνες ΡΕ.   
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 
σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση 
και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, 
καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο 
δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
12.14.01  Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
12.14.01.01  Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6621.1  
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού. 
ΤΙΜΗ:  
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(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά. 
(Αριθµητικά): :  2,80 € 
 
 
Α.Τ. 3 (ΝΕΟ) : βάνες - υλικά σύνδεσης. 
∆απάνες προµήθειας βοηθητικών υλικών απαραίτητων για την εγκατάσταση σωληνώσεων. 
Τιµή εµπορίου. 
ΤΙΜΗ: Κατ΄ αποκοπή.  
(Ολογράφως): Ογδόντα € ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 80 € 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Β2. Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104 
Κατασκευή ξύλινης περίφραξης µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 
1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των 
πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ ακριβώς. 
(Αριθµητικά): 12,00 € / τρ. µέτρο 
 
ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤ 6.5   Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες    
Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΠΡΣ 5371 
Κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και µε εργάτες, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνεται η κοπή  όλων  των ξυλωδών φυτών  και βάτων που καλύπτουν 
την οριζόντια έκταση, µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ή µε εργάτες 
και εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή 
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΤΙΜΗ:  
(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € ακριβώς.  
(Αριθµητικά): 85,00€. 
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ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Τ.Ε. 1  Ξύλινη αποθήκη (30 µ2) 
διαστάσεις               500Χ600 εκ. 
πλαϊνό ύψος                  216 εκ. 
κεντρικό ύψος              280 εκ.  
προεξοχή στέγης            90 εκ. 
πάτωµα    ξύλο              20µµ ραµποτε 
ταβάνι  /οροφή    ξύλο  20µµ ραµποτε 
πόρτα δίφυλλη µε δίπλα τζαµιά  160Χ200 εκ. 
2 παράθυρα δίφυλλα 130×92 εκ  µε δίπλα τζαµιά  
(Αριθµητικά): 5.000,00 € / τεµ.  
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ασφαλτικό κεραµίδι 
µεταφορικά και συναρµολόγηση. 
Μεταφορικά: 200 €. 
Συναρµολόγηση: 600 €. 
Ασφαλτικό κεραµίδι ρολό: 300 €. 
Τελική τιµή (Αριθµητικά): 6.100 € / τεµ.  µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 4.919,35 € / τεµ. 

 

 

 

Τ.Ε. 2  Ξύλινη πινακίδα πληροφορίας  
µετά της αναγραφής της πληροφορίας στην πινακίδα. 
∆ιαστάσεις 0,60χ0,30µ.  
 (Ολογράφως):  € ακριβώς. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 60,00 € / τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 48,39 € / τεµ. 

 

 

Τ.Ε. 3  Ξύλινη πινακίδα σήµανσης  
µετά της αναγραφής της πληροφορίας στην πινακίδα.  
ΤΙΜΗ: € / τεµάχιο 
(Ολογράφως):  € ακριβώς. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 45,00 € / τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 36,29 € / τεµ. 

 

Τ.Ε. 4  Πυροσβεστήρας 12 κιλών  ξηράς σκόνης 
ABC 40% ,δοχείο χαλύβδινο, µε κλείστρο 
πιστοποιηµένο , λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, 
µεταλλικό µανόµετρο και βάση. Πιστοποιηµένος κατά 
CE και ΕΝ3. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 60,00 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 48,39 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 



 13 

Τ.Ε. 5  Κιτ Α' Βοηθειών.  
Σχεδιασµένο ειδικά για πεζοπόρους δεδοµένης της 
φύσης αυτών των δραστηριοτήτων. 
Το κιτ Α’ Βοηθειών θα περιέχει: φυλλάδιο µε οδηγίες 
α’ βοηθειών σε διάφορες γλώσσες. αποστειρωµένες 
γάζες, επιθέµατα, επιδέσµους στερεωτικούς, τσιρότα, 
αιµοστατικούς επιδέσµους, λευκοπλάστη ρολό, 
φακελάκι µε αυτοκόλλητα ράµµατα , ζεύγη γάντια 
βινυλίου, µαντηλάκια οινοπνεύµατος, τραυµατικό 
ψαλίδι µεγάλο ,τσιµπιδάκι, παραµάνες ασφαλείας, 
µάσκα τεχνητής αναπνοής, ισοθερµική κουβέρτα 
αλουµινίου διπλής όψης,  θερµόµετρο και ένα  
εύπλαστο νάρθηκα. 
 Τιµή: (Αριθµητικά): 75 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 60,48 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 6 Κρεβάτι Α' Βοηθειών. 
∆ιαστάσεις: 190 x 74 x 47 εκ. (Μ x Π x Υ) 
Μέγιστο ωφέλιµο φορτίο: 120 κ. 
Με δυνατότητα αναδίπλωσης για εύκολη µεταφορά 
και αποθήκευση 
Τιµή: (Αριθµητικά): 70,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 56,45 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 7  Κασµάς.  
Τιµή: (Αριθµητικά): 15,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 12,10 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 8 Τσάπα. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 10,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 8,06 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 9 Λοστός. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 6,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 4,84 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  10   Πιρούνα. 
Τιµή:  (Αριθµητικά): 30,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 24,19 € / τεµ. 
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εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 11  Πελέκι δασοκόµου. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 45,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 36,29 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  12 Πριόνι κλαδέµατος. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 7,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 5,65 € / τεµ.  

 

εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  13  Στειλιάρι.  
Τιµή:  (Αριθµητικά): 3,00 €/ τεµ. 
Τιµή εφαρµογής: 2,42 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  14  Τοξοπρίονο. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 9,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 7,29 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  15  Τσεκούρι τεµαχισµού. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 25,00 €/ τεµ. 
Τιµή εφαρµογής: 20,16 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  16  Τσεκουροκασµάς.  
 Τιµή: (Αριθµητικά): 15,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 12,10 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  17  Τσουγκράνα. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 15,00 €/ τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 12,10 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 
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Τ.Ε. 18   Ψαλίδι κλαδέµατος. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 8,00 € / τεµ. µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 6,45 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

 

Τ.Ε.  19  Ψαλίδι κορυφής. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 30,00 € / τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 24,19 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

 

Τ.Ε.  20  Ψαλίδα θάµνων. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 20,00 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 16,13 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

 

Τ.Ε.  21  Αλυσοπρίονο βενζίνης. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 150,00 € µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 120,97 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε. 22  Υλικά τοξοβολίας. 
Το πακέτο περιλαµβάνει τέσσερα πλήρη 
επαγγελµατικά τόξα, επιλεγµένα και ρυθµισµένα από 
τεχνικούς, έτοιµα προς χρήση, καθώς και όλο τον 
εξοπλισµό που απαιτείται για να αναπτύξετε µια 
ασφαλή, αθλητική δραστηριότητα. 
Τέσσερα εκπαιδευτικά τόξα ολυµπιακά αντίκυρτα  
Στήριγµα βέλους για κάθε τόξο 
Χορδή για κάθε τόξο 
Nock points για κάθε τόξο 
Σκόπευτρο ρύθµισης, µεταλλικό, δύο αξόνων, για 
κάθε τόξο 
∆ύο οπλίστρες δερµάτινες  
Βαλίτσες τόξου για κάθε τόξο 
Στηρίγµατα τόξου (stand) για κάθε τόξο 
Τέσσερις φαρέτρες  
Σαράντα Βέλη Carbon  
Έξι προστατευτικά Χεριού  
∆ύο προστατευτικά Χεριού long  
Οκτώ προστατευτικά δακτύλων  
∆ύο Ψάθινοι Στόχοι Τοξοβολίας διαµέτρου 128cm 

 
εικόνα ενδεικτική 
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∆ύο Ξύλινα τρίποδα στόχου (3leg target stand) 
Είκοσι πρόσωπα στόχου 80εκ. 
Πενήντα πρόσωπα στόχου 50εκ. (κέντρο των 80εκ) 
Εκατό καρφάκια για τα πρόσωπα στόχου 
∆ίχτυ ασφαλείας 5µέτρα Χ 3µέτρα (Netting Green 
Extra Strong) 
Ανταλλακτικά-Αναλώσιµα (2 χορδές, 4 rest, 
2X12nock & 12 µύτες βέλους 
ΤΙΜΗ: € / τεµάχιο 
Τιµή: (Αριθµητικά): 1.995 € µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 1608,87 € / τεµ. 
 

Τ.Ε. 23  Ξύλινος διάδροµος παραλίας πλάτους 
120εκ. 
Πάχος ξύλου 2,2εκ. Βιοµηχανικός ιµάντας 100% 
πολυεστερικός, µε επιφάνεια αντιολισθητική.  Για την 
απεγκατάσταση του, τυλίγεται σε ρολό και 
µεταφέρεται . 
ΤΙΜΗ: € / τρέχον µέτρο 
Τιµή: (Αριθµητικά): 36,00 € µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 29,03 € / τεµ.  

εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  24  Ποδήλατο βουνού. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 500,00 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 403,23 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  25  Κράνος ποδηλάτη. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 40,00 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 32,26 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

Τ.Ε.  26  Επιγονατίδες ποδηλάτη. 
Τιµή: (Αριθµητικά): 25,00 €/τεµ µε ΦΠΑ 
Τιµή εφαρµογής: 20,16 € / τεµ. 

 
εικόνα ενδεικτική 

 

ΑΡΤΑ 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 
 
 

 



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ Σελίδα 1

ΕΡΓΟ:   

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 m2 1 3.676,00 3.676,00

1 102 36 0,4 1.468,80

2 96 6 0,4 230,40

1 45 6 0,2 54,00

1 992,5Χ0,3

1 875χ0,3

1 83χ0,3

1 395,60

1 315,70

1 255,70

1 40,00

1 0,99

1 0,88

1 0,08

1 1,73

1 1,37

1 1,07

1 0,11

1 1,15

1 0,27

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 m3 9 4,50 4,50 0,10 18,23 18,23

18 3,00 0,50 0,45 12,15

9 0,80 0,80 0,80 4,61

36 3,00 0,45 48,60

Εκθάµνωση εδάφους 

∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε 
έδαφος πάσης φύσεως

m3

Πίνακας χωµατισµών

2
 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών- 
εξοµάλυνση εδάδους

m3

m3

3

στάθµευση Αλωνάκι

1.007,00

Πίνακας χωµατισµών

Πίνακας χωµατισµών

Θέση θέας ∆αφνούλα

2.338,35
Θέση θέας Αλωνάκι

Θέση θέας Σκάλα

Πίνακας χωµατισµών

Θέση θέας ∆αφνούλα

Μονοπάτι Αλων - ∆αφν

Μονοπάτι πρόσβασης 

ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤ

ΟΣ 
ΥΨΟΣ

Ο Γ Κ Ο Ι
Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

∆ΑΣ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΙ (τεµ 9)

Α/Α

 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

∆ΑΣ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

16,76

ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤ

ΟΣ 
ΥΨΟΣ

Ο Γ Κ Ο Ι

4

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών

Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων

Εκσκαφή, φυτικών γαιών,και λοιπών

επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών 

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ

m3

4
 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών 
φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες   

στρ 7,65

στάθµευση Σκάλα

στάθµευση Κερέντζα

Μονοπάτι  ∆αφν-Γλύφ

Μονοπάτι Γλυφ- Σκάλα

Θέση θέας Αλωνάκι

Θέση θέας Σκάλα



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ Σελίδα 2

36  0,50 0,45 8,10

36 0,80  0,80 23,04

36 3,00 0,45 48,60

36  0,50 0,45 8,10

36 0,80  0,80 23,04

18 3,00 0,50 27,00

9 4,00 4,00 144,00

8 τεµ 9 9,00 9,00

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 m3 9 3,50 1,00 0,10 3,15 3,15

2 m3 18 3,00 0,50 0,45 12,15 12,15

18 3,00 0,45 24,30

18 0,50 0,45 4,05

18 3,00 0,45 24,30

18 0,50 0,45 4,05

5 m2 9 3,00 0,50 13,50 13,50

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

m2 171,00

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες

ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm.

28,35m2

Εκσκαφή,  φυτικών γαιών,και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών 

Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών

ανωµάλου χωρικού τύπου 
3

4
Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων

λιθοδοµών 

ΥΨΟΣ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ (τεµ 9)

Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

∆ΑΣ

79,74

Ο Γ Κ Ο Ι

ΥΨΟΣ

m2

Προµήθεια και τοποθετηση καπακιού

τραπεζιού

Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων

λιθοδοµών 

ΠΛΑΤ

ΟΣ 
ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες

ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm.
7

ΜΗΚΟΣ

28,35m2

m25
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών

ανωµάλου χωρικού τύπου 

6 79,74

ΠΕΤΡΙΝΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (τεµ2): 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

∆ΑΣ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 
ΜΗΚΟΣ

ΠΛΑΤ

ΟΣ 

Ο Γ Κ Ο Ι
Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ Σελίδα 3

1 m3 2 1,50 1,50 0,20 0,90 0,90

2 0,30 0,30 1,00 0,26

4 0,20 0,10 0,15 0,11

4 0,30 0,10 0,15 0,17

2 0,70 0,10 0,15 0,05

3 m2 2 1,00 1,00 2,00 2,00

8 0,80 0,80 5,12

4 0,20 0,15 0,12

4 0,50  0,15 0,30

2 0,70  0,15 0,21

2 0,50  0,15 0,15

2 0,50 0,15 0,15
4 0,10  0,15 0,06

8 0,80 0,80 5,12

4 0,20 0,15 0,12

4 0,50  0,15 0,30

2 0,70  0,15 0,21

2 0,50  0,15 0,15

2 0,50 0,15
0,15

4 0,10  0,15 0,06

1 20 0,5 0,6 6,00

1 43 0,5 0,6 12,90

1 20 20,00

1 43 43,00

8 τεµ 2 2,00 2,00

9 Kgr 2 22,00 44,00

10 2 2,00 2,00

22 Kgr/τεµ

βάνες - υλικά σύνδεσης - βρύσες

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων 
αρδευτικού δικτύου εκτός κατοικηµένων 
περιοχών

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100, διαµέτρου DN 
32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

6

7

 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 
ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm, µε 
ύψος στοιχείου πυθµένα 0,50 m.

Kαλύµµατα φρεατίων από φαιό 
χυτοσίδηρο (gray iron)

m3

m

Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων

λιθοδοµών.

18,90

63,00

6,11

m25 6,11

4

κατ ' αποκοπή

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη

χρήση µηχανικών µέσων, σε βάθος

µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος

της διατοµής εκσκαφής,

m32
Κοινές γωνιολιθοδοµές µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα 400 kg 
τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου

m2

0,59

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες

ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm.

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών

ανωµάλου χωρικού τύπου 
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  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 36,10 36,10

1 43,00 43,00

1 24,00 24,00

6 6,00 36,00

1 90,00 90,00

1 15,00 15,00

3 €/Lt 533 26,66 26,66

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ
1 τεµ 1 1 1

2 τεµ 2 3,50 0,06 0,06

3 τρ. µ. 2 13,00 26,00 26,00

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 τεµ 2 2 2

2 m3 2 7,40 6,00 0,20 17,76 17,76
4 7,40  0,20 5,92
4 6,00 0,20 4,8

4 lt 2 10,00 10,00

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 τεµ 2 2 2

2 τεµ 18 18 18
3 τεµ 30 30 30

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 τεµ 2 2 2

2 τεµ 4 4 4

3 τεµ 2 2 2

 Πινακίδες σήµανσης µονοπατιών

Κρεβάτι Α’ βοηθειών, πτυσσόµενο

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Περίφραξη µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,
καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m

€/τρ. µ1

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

ΥΨΟΣ
Ο Γ Κ Ο Ι

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 
ΜΗΚΟΣ

ΠΛΑΤ

ΟΣ 
ΥΨΟΣ

ΥΨΟΣ
Ο Γ Κ Ο Ι

244,10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Ο Γ Κ Ο Ι

ΜΗΚΟΣ

 Κιτ Α’ Βοηθειών

Πυροσβεστήρας 12 κιλών ξηράς

σκόνης ABC 40% 

Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών µε

σκέπαστρο

 Πινακίδες πληροφόρησης

Ο Γ Κ Ο Ι

5Lt / τεµ.

ΠΛΑΤ

ΟΣ 

Ξύλινος διάδροµος παραλίας πλάτους

120εκ

ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤ

ΟΣ 
ΥΨΟΣ Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων 
επιφανειών .

 ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

3

Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

10,72m2

Προµήθεια και κατασκευή ξύλινης

αποθήκης

Α/Α

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Ξύλινος στύλος υπέργειου ύψους 3,50
µέτρων 

ΠΛΑΤ

διάµετρος 0,1µ

ΥΨΟΣΤΕΜ

Προµήθεια εξοπλισµού

ΜΗΚΟΣ

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων 
επιφανειών

ΕΙ∆ΟΣ Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Γ Κ Ο Ι
 ΥΛΙΚΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

0,05 lit / τρέχον µέτρο 

ΜΗΚΟΣ
ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 
ΠΛΑΤ

ΟΣ Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
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  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 τεµ 2 1 2
2 τεµ 2 2 4
3 τεµ 2 1 2
4 τεµ 2 2 4
5 τεµ 2 2 4
6 τεµ 2 1 2
7 τεµ 2 1 2
8 τεµ 2 2 4
9 τεµ 2 2 4

10 τεµ 2 1 2
11 τεµ 2 2 4
12 τεµ 2 2 4
13 τεµ 2 1 2
14 τεµ 2 1 2
15 τεµ 2 1 2
 
 

  ΜΕΡΙΚΟΙ     ΟΛΙΚΟΙ

1 τεµ 20 20,00 20,00
2 τεµ 20 20,00 20,00
3 τεµ 20 20,00 20,00

ΑΡΤΑ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΥΨΟΣ

Ο Γ Κ Ο ΙΕΙ∆Ο

Σ 
ΜΟΝ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 
ΜΗΚΟ

Σ

ΠΛΑΤ

ΟΣ 

ΠΛΑΤ

ΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Α/Α  Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΙ∆Ο

Σ 
ΜΟΝ

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 
ΜΗΚΟ

Σ

Ο Γ Κ Ο Ι
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

κασµάς

τσάπα τετράγωνη

ΥΨΟΣ

πριόνια κλαδέµατος

τοξοπρίονο µεγάλο

τσεκουρακασµάς

τσουγκράνες

λοστούς µεταλλικούς

πιρούνα

αλυσοπριονο βενζίνης

Ποδήλατα βουνού.

 Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η     Ε  Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ανταλλακτικά στειλιάρια εργαλείων

ψαλίδια κλαδέµατος

ψαλίδι κορυφής

ψαλίδα θάµνων 

πελέκι δασοκόµου

Κράνος ποδηλάτου

τσεκούρια τεµαχισµού

Επιγονατίδες ποδηλατου 

Α/Α



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ Σελίδα 1

ΕΡΓΟ

  ΜΕΡΙΚΗ     ΟΛΙΚΗ

1 20.01.01 ΟΙΚ-2101 m2 3.676,00 4,50 16.542,00 16.542,00

2 32.05.04 ΟΙΚ 3214 m3 17,76 106,00 1.882,56 1.882,56

3 38.03  ΟΙΚ 3816 m3 10,72 15,70 168,30 168,30

4 42.51.03 ΟΙΚ-4262 m3 0,59 123,00 72,57 72,57

5 43.22 ΟΙΚ 4307 m3 28,91 106,00 3.064,46 3.064,46

6 45.01.01 ΟΙΚ-4501 m2 114,20 9,00 1.027,80 1.027,80

7 51.01 ΟΙΚ 5101 m2 0,06 390,00 23,40

8
Α.Τ. 2 
(ΝΕΟ) 

ΟΙΚ 5601 τεµ 2,00 850,00 1.700,00

9 71.01.02 ΟΙΚ 7102 m2 114,20 11,20 1.279,04 1.279,04

10 73.11 ΟΙΚ 7311 m2 186,50 22,50 4.196,25 4.196,25

11
Α.Τ. 1 
(ΝΕΟ) 

Τιµή 
εµπορίου

τεµ 9,00 70,00 630,00 630,00

12 77.71.01 ΟΙΚ 7771 Lit 36,66 128,40 4.707,14 4.707,14

13  Α-1
Ο∆Ο-
1110 m3 2.360,63 0,38 897,04 897,04

1.723,40

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών 
ανωµάλου χωρικού τύπου 

 Πάσσαλοι από µη 
επεξεργασµένη ξυλεία

51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών  
µε σκέπαστρο

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Εκθάµνωση εδάφους µε 
δενδρύλια περιµέτρου κορµού 
µέχρι 0,25 m

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆

ΑΣ

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

 Σκυρόδεµα  µικρών έργων 
κατηγορίας  C16/20. 

Α/Α Α.Τ.
ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩ

ΡΗΣΗΣ

2

43.  ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ

45. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ 

Κατασκευή λιθοδοµής δύο 
όψεων 

Κοινές γωνιολιθοδοµές µε 
τσιµεντοκονίαµα  400 kg 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ 

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΗ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

Αρµολογήµατα κατεργασµένων  
όψεων λιθοδοµών

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες 
ακανόνιστες  µέσου πάχους 5 
cm.

77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση πέτρινης πλάκας, 
µήκους 1,0µ, πλάτους 1,0µ και  
πάχους 8 εκ. στα τραπέζια των 
τραπεζόπαγκων.

 Βερνικοχρωµατισµοί  ξυλίνων  
επιφανειών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆ΑΠΑΝΗ (€)

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ ( € )

 ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξυλότυποι συνήθων  χυτών 
κατασκευών
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14 Α-4.4 ΟIK-2113 1.007,00 14,40 14.500,80 14.500,80

15 3.15.01  Υ∆Ρ 6065 m3 18,90 1,24 23,44 23,44

16 9.41.01
Υ∆Ρ 
6711.7

τεµ 2,00 124,00 248,00 248,00

17 11.01.01 Υ∆Ρ 6752 Kgr 44,00 1,85 81,40 81,40

18
12.14.01.

01 
Υ∆Ρ 
6621.1

τρέχον 
µέτρο

63,00 2,80 176,40

19
Α.Τ. 3 
(ΝΕΟ) 

Τιµή 
εµπορίου

τεµ 2,00 80,00 160,00

20 Β2 ΟΙΚ  5104 τεµ 244,00 12,00 2.928,00 2.928,00

21 ΣΤ 6.5  ΠΡΣ 5371 στρ 7,65 85,00 650,25 650,25

22 Τ.Ε. 1  τιµή εµπορίου τεµ 2 4.919,35 9.838,70

23 Τ.Ε. 2 τιµή εµπορίου τεµ 18 48,39 871,02

24 Τ.Ε. 3  τιµή εµπορίου τεµ 30 36,29 1.088,70

25 Τ.Ε. 4  τιµή εµπορίου τεµ 4 48,39 193,56

26 Τ.Ε. 5  τιµή εµπορίου τεµ 2 60,48 120,96

27 Τ.Ε. 6  τιµή εµπορίου τεµ 2 56,45 112,90

28 Τ.Ε. 7  τιµή εµπορίου τεµ 2 12,10 24,20

29 Τ.Ε. 8 τιµή εµπορίου τεµ 4 8,06 32,24

30 Τ.Ε. 9 τιµή εµπορίου τεµ 4 4,84 19,36

31 Τ.Ε. 10  τιµή εµπορίου τεµ 2 24,19 48,38

Φρεάτιο ονοµαστικής διαµέτρου 
D 400 mm, µε ύψος στοιχείου 
πυθµένα 0,50 m.

9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία 
χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο 
(gray iron)

11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ
Σωληνώσεις πιέσεως ονοµ. 
διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 10 atm 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

336,40

βάνες - υλικά σύνδεσης 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης

Κοπή και αποµάκρυνση 
ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα 
και εργάτες   

ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ξύλινη πινακίδα πληροφορίας

Ξύλινη αποθήκη (5,0χ6,0 µ)

Τσάπα

Πιρούνα

Κασµάς. 

Ξύλινη πινακίδα σήµανσης 

Πυροσβεστήρας 12 κιλών  ξηράς 
σκόνης 

Κιτ Α' Βοηθειών

Κρεβάτι Α' Βοηθειών

Λοστός
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32 Τ.Ε. 11  τιµή εµπορίου τεµ 2 36,29 72,58

33 Τ.Ε. 12  τιµή εµπορίου τεµ 4 5,65 22,60

34 Τ.Ε. 13 τιµή εµπορίου τεµ 4 2,42 9,68

35 Τ.Ε. 1 4 τιµή εµπορίου τεµ 2 7,29 14,58

36 Τ.Ε. 15 τιµή εµπορίου τεµ 4 20,16 80,64

37 Τ.Ε. 16 τιµή εµπορίου τεµ 2 12,10 24,20

38 Τ.Ε. 17 τιµή εµπορίου τεµ 4 12,10 48,40

39 Τ.Ε. 18 τιµή εµπορίου τεµ 4 6,45 25,80

40 Τ.Ε. 19 τιµή εµπορίου τεµ 2 24,19 48,38

41 Τ.Ε. 20  τιµή εµπορίου τεµ 2 16,13 32,26

42 Τ.Ε. 21 τιµή εµπορίου τεµ 2 120,97 241,94

43 Τ.Ε. 22 τιµή εµπορίου τεµ 1 1.608,87 1.608,87

44 Τ.Ε. 23 τιµή εµπορίου τρ. µ. 26 29,03 754,78

45 Τ.Ε. 24 τιµή εµπορίου τεµ 20 403,23 8.064,60

46 Τ.Ε. 25 τιµή εµπορίου τεµ 20 32,26 645,20

47 Τ.Ε. 26 τιµή εµπορίου τεµ 20 20,16 403,20

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Τοξοπρίονο

24.447,73

ΑΡΤΑ 2020

 Τσεκουροκασµάς

Στειλιάρι

 Τσεκούρι τεµαχισµού

Πελέκι δασοκόµου

Πριόνι κλαδέµατος

Τσουγκράνα

Ψαλίδι κλαδέµατος

  Ψαλίδι κορυφής

 Ψαλίδα θάµνων

25  Κράνος ποδηλάτη

Επιγονατίδες ποδηλάτη

Αλυσοπρίονο βενζίνης

Υλικά τοξοβολίας

Ξύλινος διάδροµος παραλίας 
πλάτους 120εκ.

Ποδήλατο βουνού

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α
ΓΕ + ΕΟ 18% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%

140.120,00ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 5% - 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ∆
Φ.Π.Α 24%

107.754,72

5.245,28

113.000,00
27.120,00

79.406,58
14.293,18
93.699,76
14.054,96



 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι Π

ο
σ
ο
σ
τό

 

ΓΑΙΩ∆Η Π
ο
σ
ο
σ
τό

 

ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΑΙΩ∆Η ΒΡΑΧΩ∆Η

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κα 13,50 0,21 2,84 13,50 0,32 4,32 100% 2,84 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
27,00  

Κ2 29,00 1,09 31,61 29,00 0,00 0,00 100% 31,61 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
31,00

Κ3 32,50 1,09 35,43 32,50 0,00 0,00 100% 35,43 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
34,00

Κ4 35,50 1,09 38,70 35,50 0,00 0,00 100% 38,70 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
37,00

Κ5 30,00 1,22 36,60 30,00 0,00 0,00 100% 36,60 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00

Κ6 19,50 1,22 23,79 19,50 0,00 0,00 100% 23,79 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
16,00

Κ7 14,50 1,09 15,81 14,50 0,00 0,00 100% 15,81 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
13,00

Κ8 11,00 0,97 10,67 11,00 0,00 0,00 100% 10,67 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00

Κ9 15,50 0,97 15,04 15,50 0,00 0,00 100% 15,04 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00

Κ10 37,50 0,36 13,50 37,50 0,08 3,00 100% 13,50 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
53,00

Κ11 58,00 0,42 24,36 58,00 0,11 6,38 100% 24,36 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
63,00

Κ12 39,50 0,97 38,32 39,50 0,00 0,00 100% 38,32 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
16,00

Κ13 18,00 0,42 7,56 18,00 0,11 1,98 100% 7,56 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00

Κ14 61,00 0,85 51,85 61,00 0,00 0,00 100% 51,85 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
102,00

Κ15 51,00 0,97 49,47 51,00 0,00 0,00 100% 49,47 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  

 466,0  395,6 466,0  15,7 395,6 0,0 0,0 0,0

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ  ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ -  

ΜΟΝΟΠΑΤΙ "ΑΛΩΝΑΚΙ - ∆ΑΦΝΟΥΛΑ"

ΟΝΟΜ 
∆ΙΑΤΟΜ

ΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙ∆Η ΤΑΦΡΟΙ  Μ.           Ε Κ Χ Ω Μ Α Τ Α           Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α



 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι Π

ο
σ
ο
σ
τό

 

ΓΑΙΩ∆Η Π
ο
σ
ο
σ
τό

 

ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΑΙΩ∆Η ΒΡΑΧΩ∆Η

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα 10,00 0,27 2,70 10,00 0,48 4,80 100% 2,70 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00  

Τ2 20,50 1,09 22,35 20,50 0,00 0,00 100% 22,35 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00

Τ3 22,50 1,09 24,53 22,50 0,00 0,00 100% 24,53 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00

Τ4 30,50 0,97 29,59 30,50 0,00 0,00 100% 29,59 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
37,00

Τ5 30,50 0,85 25,93 30,50 0,00 0,00 100% 25,93 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00

Τ6 32,00 0,85 27,20 32,00 0,00 0,00 100% 27,20 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00

Τ7 33,00 0,42 13,86 33,00 0,11 3,63 100% 13,86 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
26,00

Τ8 24,00 0,97 23,28 24,00 0,00 0,00 100% 23,28 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00

Τ9 22,00 1,09 23,98 22,00 0,00 0,00 100% 23,98 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00

Τ10 35,50 0,31 11,01 35,50 0,05 1,78 100% 11,01 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
49,00

Τ11 33,00 0,85 28,05 33,00 0,00 0,00 100% 28,05 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00

Τ12 27,00 0,21 5,67 27,00 0,03 0,81 100% 5,67 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
37,00

Τ13 55,50 0,21 11,66 55,50 0,03 1,67 100% 11,66 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
74,00

Τ14 37,00 0,16 5,92 37,00 0,02 0,74 100% 5,92 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

 
  

 413,0  255,7 413,0  13,4 255,7 0,0 0,0 0,0

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ  ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ -  

ΜΟΝΟΠΑΤΙ "ΓΛΥΦΕΣ - ΣΚΑΛΑ"

ΟΝΟΜ 
∆ΙΑΤΟΜ

ΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙ∆Η ΤΑΦΡΟΙ  Μ.           Ε Κ Χ Ω Μ Α Τ Α           Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α



 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι Π

ο
σ
ο
σ
τό

 

ΓΑΙΩ∆Η Π
ο
σ
ο
σ
τό

 

ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΑΙΩ∆Η ΒΡΑΧΩ∆Η

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α 16,50 0,27 4,46 16,50 0,48 7,92 100% 4,46 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
33,00  

∆2 28,50 0,97 27,65 28,50 0,00 0,00 100% 27,65 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00

∆3 25,50 0,42 10,71 25,50 0,11 2,81 100% 10,71 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
27,00

∆4 25,50 0,42 10,71 25,50 0,11 2,81 100% 10,71 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00

∆5 18,00 0,36 6,48 18,00 0,08 1,44 100% 6,48 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
12,00

∆6 19,00 0,85 16,15 19,00 0,00 0,00 100% 16,15 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
26,00

∆7 23,50 0,31 7,29 23,50 0,06 1,41 100% 7,29 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00

∆8 36,50 0,42 15,33 36,50 0,11 4,02 100% 15,33 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
52,00

∆9 32,50 0,36 11,70 32,50 0,08 2,60 100% 11,70 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
13,00

∆10 15,00 0,36 5,40 15,00 0,08 1,20 100% 5,40 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00  

∆11 24,00 0,85 20,40 24,00 0,00 0,00 100% 20,40 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
31,00

∆12 26,50 1,09 28,89 26,50 0,00 0,00 100% 28,89 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00

∆13 30,00 1,09 32,70 30,00 0,00 0,00 100% 32,70 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
38,00

∆14 31,50 1,09 34,34 31,50 0,00 0,00 100% 34,34 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00

∆15 26,50 0,97 25,71 26,50 0,00 0,00 100% 25,71 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
28,00

∆16 27,50 1,09 29,98 27,50 0,00 0,00 100% 29,98 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
 27,00
∆17 37,50 0,31 11,63 37,50 0,06 2,25 100% 11,63 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

48,00
∆18 54,00 0,21 11,34 54,00 0,03 1,62 100% 11,34 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00
∆19 30,00 0,16 4,80 30,00 0,02 0,60 100% 4,80 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
 

 528,0  315,7 528,0  28,7 315,7 0,0 0,0 0,0

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ  ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ -  

ΜΟΝΟΠΑΤΙ "∆ΑΦΝΟΥΛΑ -ΓΛΥΦΕΣ"

ΟΝΟΜ 
∆ΙΑΤΟΜ

ΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙ∆Η ΤΑΦΡΟΙ  Μ.           Ε Κ Χ Ω Μ Α Τ Α           Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α



 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι 

Εφαρµοστέα 
µήκη Επιφάνειες Ο Γ Κ Ο Ι Π

ο
σ
ο
σ
τό

 

ΓΑΙΩ∆Η Π
ο
σ
ο
σ
τό

 

ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΑΙΩ∆Η ΒΡΑΧΩ∆Η

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εα 10,50 1,09 11,45 10,50 0,00 0,00 100% 11,45 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00  

Ε2 15,00 0,97 14,55 15,00 0,00 0,00 100% 14,55 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00

Ε3 10,50 0,85 8,93 10,50 0,00 0,00 100% 8,93 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
12,00

Ε4 6,00 0,85 5,10 6,00 0,00 0,00 100% 5,10 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

 
  

 42,0  40,0 42,0  0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ  ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ -  

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ

ΟΝΟΜ 
∆ΙΑΤΟΜ

ΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙ∆Η ΤΑΦΡΟΙ  Μ.           Ε Κ Χ Ω Μ Α Τ Α           Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) 
 
 

ΕΡΓΟ 
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
To παρόν σχέδιο αναφέρεται στο έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ». 
Σκοπός µας είναι  οι  επισκέπτες στο εν λόγω χώρο να ξεφύγουν από τη ρουτίνα ή την ένταση ιδίως της 
αστικής ζωής και να περάσουν ευχάριστα µε την οικογένεια ή φίλους, επιδιώκοντας απλές αλλά και 
οργανωµένες υπαίθριες δραστηριότητες, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, που διατηρεί αναλλοίωτα τα βασικά 
χαρακτηριστικά του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι κυρίως το υπαίθριο γεύµα, η ξεκούραση, η χαλάρωση, η 
πεζοπορία ή το τρέξιµο στην φύση, µέσω µονοπατιών και δασικών δρόµων,  η απόλαυση της φύσης και του 
τοπίου που προσφέρει ένα παραθαλάσσιο δάσος από επιλεγµένες θέσεις θέας, οι δραστηριότητες µε βάσει 
το ποδήλατο βουνού και την τοξοβολία, καθώς και η γνωριµία και κατανόηση των ιδιαίτερων στοιχείων του 
δασικού οικοσυστήµατος.  
 
2. Σύντοµη περιγραφή του έργου:  
Στην αρχή θα γίνουν οι καθαρισµοί - κλαδεύσεις της  υπάρχουσας βλάστησης και αποµάκρυνση από τον 
χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν.  
Θα ακολουθήσει,  η ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας των χώρων, 
η αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού.  
Στην συνέχεια θα γίνουν οι προτεινόµενες εργασίες, κατασκευές και προµήθειες υλικών για την εύρυθµη 
λειτουργία του χώρου αναψυχής. Τέλος θα ακολουθήσει η αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των 
άχρηστων υλικών που προέκυψαν από τις κατασκευές, σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Το Ιδιωτικό δάσος Βαλανιδορράχης καταλαµβάνει τις παράλιες εκτάσεις τής Τ.Κ. Βαλανιδορράχης από το 
Ιδιωτικό δάσος Αλµυρού µέχρι το ∆ηµόσιο δάσος Λούτσας και περιλαµβάνεται  µεταξύ του γεωγραφικού 
πλάτους από  39°13'39.84" µέχρι 39°12'6.98" και του γεωγραφικού µήκους από  20°28'30.78" µέχρι  
20°31'1.89" δυτικά του µεσηµβρινού που διέρχεται από την Αθήνα. 
Υψοµετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της Θάλασσας µέχρι και τα 134 µέτρα. 
Το δάσος υπάγεται : 
∆ιοικητικά  : Στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης του ∆ήµου Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας    

  Πρέβεζας της Π. Ηπείρου. 
∆ικαστικά  : Στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας και το Εφετείο Ιωαννίνων. 
Οικονοµικά  : Στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) Πρέβεζας. 
∆ασικά  : Στο ∆ασονοµείο Καναλακίου, στην ∆ιεύθυνση ∆ασών Πρέβεζας και   
                           στην  ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Ηπείρου. 
Ιδιοκτησιακά : Το δάσος είναι  ιδιωτικό µε συγκυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το 1/5.  
 
4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ   :Λιναρδάτος 
ΟΝΟΜΑ   :∆ιονύσης 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  :Παναγής - Ελευθέριος 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  :∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος 
Ε∆ΡΑ               :Κατσιµήτρου (Τρίγωνο) 
                                     47132   - Άρτα 



 2 
ΤΗΛ.                 :2681027727, 6977082688 
FAX                      :26810 - 76786 
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΕΩΤΕΕ  :201453 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. ΠΤΥΧΙΟΥ :10521 
ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤ. ΠΤΥΧΙΟΥ: Τάξη Γ κατηγορία 24 
                                           Τάξη Α κατηγορία 27 

 
 
5. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων 
εργασίας. 

1.1 Προετοιµασία εργοταξίου 
1.2 καθαρισµοί - κλαδεύσεις (1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1.3  
2.1 Τεχνικά έργα, εξοπλισµός. 
2.2  Φ

Α
Σ
Ε
ΙΣ

 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ

 

(2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
2.3  

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µε µηχανικά µέσα, φορτηγά αυτοκίνητα, εκσκαφείς και φορτωτές. 
 
ΤΜΗΜΑ Β 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Παρατίθενται πίνακες που συντίθεται οριζόντια µεν από προκαταγεγραµµένες “πηγές κινδύνων”, κατακόρυφα δε από “φάσεις και 
υποφάσεις εργασιών” του έργου. 
Οι αριθµοί 1,2,3 καθορίζουν την ένταση του κινδύνου. 
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i): η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 
εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 
είτε (ii): οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 
πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii): ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 
Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
είτε (i): η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε 
οικοδοµικό εργοτάξιο), 
είτε (ii): δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο), 
είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

Φάση 1η Φάση    2η Φάση 3η Φάση   4η 
 Κίνδυνοι   

   Πηγές κινδύνων Φ 
1.1 

Φ 
1.2 

Φ 
2.1 

Φ 
2.2 

Φ 
3.1 

Φ 
3.2 

Φ 
4.1 

01000. Αστοχίες εδάφους 

01101 Κατολίσθηση. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

 1             

01102 Αποκολλήσεις. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

              

01103 Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 

              

01104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία  

1 1          

01105 ∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

              

01100. Φυσικά 
πρανή 

01106 ∆υναµική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισµός 

              

01200. Τεχνητά 
πρανή & 
Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 
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01202 Αποκολλήσεις. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

              

01203 Στατική επιφόρτιση. 
Υπερύψωση 

              

01204 Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 

              

01205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία  

1 1          

01206 ∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

              

 

01207 ∆υναµική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισµός 

              

01301 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. 
Ανυποστήλωτα τµήµατα 

              

01302 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση 

              

01303 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. 
Καθυστερηµένη υποστύλωση 

              

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

01304 Κατάρρευση µετώπου 
προσβολής 

              

01401 Ανυποστήρικτες 
παρακείµενες εκσκαφές 

              

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια 
κατασκευή 

              

01403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου               

01404 Ερπυσµός 1 1          

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές 
µεταβολές 

              

01406 Μεταβολές υδροφόρου 
ορίζοντα 

              

01407 Υποσκαφή/απόπλυση 1 1         

01408 Στατική επιφόρτιση            

01409 ∆υναµική καταπόνηση-
φυσική αιτία 

1 1          

01400. Καθιζήσεις 

01410 ∆υναµική καταπόνηση-
ανθρωπογενής αιτία 

              

01501                 

01502                 

01500. Άλλη πηγή 

01503                 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό 

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-
οχήµατος 

1 1          

02102 Συγκρούσεις οχήµατος-
προσώπων 

1 1          

02103 Συγκρούσεις οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

1 1          

02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
οχήµατος 

           

02100. Κίνηση 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

1 1          
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02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 
συστηµάτων 

1 1          

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

1 1          

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ανεπαρκής προστασία 

              

 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-
Εκτροχιασµός 

              

02201 Ασταθής έδραση 1 1          

02202 Υποχώρηση 
εδάφους/δαπέδου 

1 1          

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1          

02204 Εργασία σε πρανές 1 1          

02205 Υπερφόρτωση 1 1          

02200. Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1          

02301 Στενότητα χώρου 1 1          

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 1 1          

02303 Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουµένων τµηµάτων-
πτώσεις 

              

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 
τµηµάτων-παγιδεύσεις µελών 

              

02300. 
Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη 

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα 
& τµήµατά τους 

              

02401                 

02402                 

02400. Εργαλεία 
χειρός 

02403                 

02501                 

02502                 

02500. Άλλη πηγή 

02503                 

03000. Πτώσεις από ύψος 

03101 Κατεδαφίσεις               

03102 Κενά τοίχων               

03103 Κλιµακοστάσια               

03100. 
Οικοδοµές-
κτίσµατα 

03104 Εργασία σε στέγες  1 1            

03201 Κενά δαπέδων               

03202 Πέρατα δαπέδων               

03203 Επικλινή δάπεδα    1          

03204 Ολισθηρά δάπεδα                

03205 Ανώµαλα δάπεδα                

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου               

03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και 
πεζογέφυρες 

              

03208 Κινητές σκάλες και 
ανεµόσκαλες 

              

03209 Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία 
ανάρτησης 

              

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία 
µηχανισµού 

              

03200. ∆άπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις 

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση               

03300. Ικριώµατα 03301 Κενά ικριωµάτων               
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03302 Ανατροπή. Αστοχία 
συναρµολόγησης 

 1 1            

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης               

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 
ικριώµατος 

              

 

03305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση               

03401                 03400. 
Τάφροι/φρέατα 03402                 

03501                 

03502                 

03500. Άλλη πηγή 

03503                 

04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόµενα υλικά-θραύσµατα 

04101 Ανατινάξεις βράχων   1           

04102 Ανατινάξεις κατασκευών              

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων              

04104 Αποθήκες εκρηκτικών   1           

04105 Χώροι αποθήκευσης 
πυροµαχικών 

              

04100. Εκρηκτικά 
- Ανατινάξεις 

04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών 
αερίων & µιγµάτων 

              

04201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου               

04202 Υγραέριο               

04203 Υγρό άζωτο               

04204 Αέριο πόλης               

04205 Πεπιεσµένος αέρας               

04207 ∆ίκτυα ύδρευσης               

04200. ∆οχεία και 
δίκτυα υπό πίεση 

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά 
συστήµατα 

              

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη               

04302 Προεντάσεις 
οπλισµού/αγκυρίων 

              

04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων 
στοιχείων 

              

04304 Συρµατόσχοινα                

04305 Εξολκεύσεις               

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός λίθων               

04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα               

04402 Αµµοβολές               

04400. 
Εκτοξευόµενα 
υλικά 

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις               

04501                 

04502                 

04500. Άλλη πηγή 

04503                 

05000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων 

05101 Αστοχία. Γήρανση               

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση               

05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική 
καταπόνηση 

              

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής 
δυναµική καταπόνηση 

              

05105 Κατεδάφιση                

05100. Κτίσµατα - 
φέρων 
οργανισµός 

05106 Κατεδάφιση παρακειµένων               
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05201 Γήρανση πληρωτικών 
στοιχείων 

              

05202 ∆ιαστολή-συστολή υλικών               

05203 Αποξήλωση δοµικών 
στοιχείων 

              

05204 Αναρτηµένα στοιχεία & 
εξαρτήµατα 

  1          

05205 Φυσική δυναµική 
καταπόνηση 

  1          

05206 Ανθρωπογενής δυναµική 
καταπόνηση 

             

05207 Κατεδάφιση               

05200. 
Οικοδοµικά 
στοιχεία 

05208 Αρµολόγηση/απαρµολόγηση 
προκατασκ. στοιχείων 

             

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 

  1          

05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Βλάβη 

  1          

05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Υπερφόρτωση 

  1          

05304 Απόκλιση µηχανήµατος. 
Ανεπαρκής έδραση 

             

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση              

05306 Αστοχία συσκευασίας 
φορτίου 

  1          

05307 Πρόσκρουση φορτίου   1          

05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων 
µεγάλου µήκους 

            

05309 Χειρωνακτική µεταφορά 
βαρέων φορτίων 

  1        

05310 Απόλυση χύδην υλικών. 
Υπερφόρτωση 

              

05300. 
Μεταφερόµενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05311 Εργασία κάτω από σιλό               

05401 Υπερστοίβαση               

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού 
περιορισµού σωρού 

              

05400. 
Στοιβασµένα 
υλικά 

05403 Ανορθολογική απόληψη               

05501                 

05502                 

05500. Άλλη πηγή 

05503                 

06000. Πυρκαϊές 

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων 
αερίων 

              

06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων               

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC 
κλπ. εύφλεκτα 

              

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση 
πίσσας 

              

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά               

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα               

06100. Εύφλεκτα 
υλικά 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. 
Ανεπαρκής προστασία 

              

06200. Σπινθήρες 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση               
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06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση               

06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό 
τάση 

              

& 
βραχυκυκλώµατα 

06204 Εργαλεία που παράγουν 
εξωτερικό σπινθήρα 

              

06301 Χρήση φλόγας-
οξυγονοκολλήσεις 

             

06302 Χρήση φλόγας-
κασσιτεροκολλήσεις 

              

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις               

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις    1           

06300. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

06305 Πυρακτώσεις υλικών               

06401                 

06402                 

06400. Άλλη πηγή 

06403                 

07000. Ηλεκτροπληξία 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια 
δίκτυα 

              

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια 
δίκτυα 

              

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα 
δίκτυα 

              

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα 
δίκτυα 

              

07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης 
έργου 

              

07100. ∆ίκτυα-
εγκαταστάσεις 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική 
προστασία 

              

07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα   1          07200. Εργαλεία-
µηχανήµατα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία   1         

07301                 

07302                 

07300. Άλλη πηγή 

07303                 

08000. Πνιγµός/Ασφυξία 

08101 Υποβρύχιες εργασίες               

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση               

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού 
µέσου 

              

08104 Παρόχθιες/παράλιες 
εργασίες. Πτώση 

              

08105 Παρόχθιες/παράλιες 
εργασίες. Ανατροπή 
µηχανήµατος 

              

08106 Υπαίθριες λεκάνες 
/∆εξαµενές. Πτώση 

              

08107 Υπαίθριες λεκάνες 
/∆εξαµενές. Ανατροπή 
µηχανήµατος 

              

08100. Νερό 

08108 Πληµµύρα/Κατάκλυση έργου 1 1           

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες 
άµµοι 

              08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί 
καθαρισµοί 
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08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, 
ασβέστη ,κλπ 

               

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-
ανεπάρκεια οξυγόνου 

              

08301                 

08302                 

08300. Άλλη πηγή 

08303                 

09000. Εγκαύµατα 

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις               

09102 Υπέρθερµα ρευστά                

09103 Πυρακτωµένα στερεά               

09104 Τήγµατα µετάλλων               

09105 Άσφαλτος/πίσσα               

09106 Καυστήρες               

09100. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα 
µηχανών 

              

09201 Ασβέστης               

09202 Οξέα               

09200. Καυστικά 
υλικά 

09203                 

09301                 

09302                 

09300. Άλλη πηγή 

09303                 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες        

10102 Θόρυβος/δονήσεις               

10103 Σκόνη 1 1          

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1      

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1      

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

           

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

              

10108 Υγρασία χώρου εργασίας               

10109 Υπερπίεση/υποπίεση               

10110                 

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10111                 

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια               

10202 Χρήση τοξικών υλικών               

10203 Αµίαντος               

10204 Ατµοί τηγµάτων               

10205 Αναθυµιάσεις 
υγρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτ
ικά,διαλύτες 

              

10206 Καπναέρια ανατινάξεων               

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. 
καύσης 

              

10208 Συγκολλήσεις               

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες               

10210                 

10200. Χηµικοί 
παράγοντες 

10211                 
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 10212                 

10301 Μολυσµένα εδάφη               

10302 Μολυσµένα κτίρια               

10303 Εργασία σε υπονόµους, 
βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισµούς 

              

10304 Χώροι υγιεινής               

10305                 

10306                 

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες 

10307                 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Για να προληφθούν οι παραπάνω αναφερόµενοι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει όλα τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν να έχουν όλες τις νόµιµες άδειες για την εργασία τους, να είναι επιµελώς συντηρηµένα, και 
οι χειριστές τους να είναι διπλωµατούχοι και να έχουν για το έργο την ανάλογη εµπειρία. 
Ο χώρος του έργου θα πρέπει να φυλάσσεται επιµελώς µε την χρησιµοποίηση της κατάλληλης και 
πιστοποιηµένης σήµανσης η οποία θα ελέγχεται συνεχώς και θα συντηρείται. 
Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρµογή των παραπάνω καθώς και οτιδήποτε εκτάκτου 
προκύψει είναι η αδιάλειπτη παρουσία υπευθύνου τεχνικού στο εργοτάξιο. 
Αναλυτικά στα Π.∆. 1073/81 και 305/96 φαίνονται τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας 
ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την φύση του κινδύνου καθώς και επί πλέον µέτρα που απαιτούνται. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01104  
01205 
01404 
01407 
01409 

Φ1.1 , Φ1.2 , Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2 

Π∆ 1073/81: άρθρα 
2,3,4,5,7,8,13,14,16,87 

  

02101 
02102 
02103 
02105 
02106 
02107 
 

Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 

Π∆ 1073/81: άρθρο 37   

02201  
02202 
02203 
02204 
02205 
02206 
02301 
02302 

Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1 , Φ1.2, Φ2.1 

Π∆ 1073/81: άρθρο 37  

03203 Φ1.2, Φ2.1 Π∆ 1073/81: άρθρο 38   

04101 
04104 

Φ1.2 
Φ1.2 

Π.∆. 1073/81 αρθ. 103, 104, 
105, 106 και  Π.∆. 396/94 
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05103 
05204  
05206 

Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 

Π∆ 778/80: άρθρο 17   

05301 
05302 
05303 

Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 

Π.∆. 16/96 άρθρο 10, 
παράρτηµα ΙΙ § 22 
Π.∆. 778 /80 αρθ. 21 

  

05306 
05307 

Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 

Π.∆. 778 /80 αρθ. 21   

05309 Φ1.2, Φ2.1  Π.∆. 778 /80 αρθ. 21  

07201 
07202 

Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.2, Φ2.1 

Π.∆. 1073/81 αρθ. 78 
Π.∆. 305/96 αρθ. 12 
παράρτηµα ΙV, µέρος Α 2 
Π.∆. 305/96 παράρτηµα IV, 
µέρος Β, τµήµα ΙΙ 9 
Π.∆. 1073/81 αρθ. 48, 49 

 

10103 
10104 
10105 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1 

Π.∆. 186/95, Π.∆.174/97 
 

 

 
ΤΜΗΜΑ ∆ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από το 
υπάρχον οδικό δίκτυο, ενώ  χώροι στάθµευσης για τα οχήµατα και µηχανήµατα  θα χρησιµοποιηθούν οι ήδη 
υπάρχοντες χώροι. 
2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου.  
∆ίοδος κυκλοφορίας θα είναι προσωρινά το πλησίον οδικό δίκτυο. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού.  
Ο βασικός µηχανικός εξοπλισµός θα εγκαθίσταται σε διαµορφωµένες θέσεις στους ήδη υπάρχοντες χώρους. 
4. Χώροι αποθήκευσης. 
 Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σε διαµορφωµένες θέσεις στους ήδη υπάρχοντες χώρους. 
5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκοµιδής 
τους). 
Τα άχρηστα υλικά θα συλλέγονται καθηµερινά και θα συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένα σηµεία µέχρι την 
αποκοµιδή τους.  
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
Θα χρησιµοποιηθούν κινητοί χώροι υγιεινής. Η εστίαση θα γίνεται στη Τ. Κ. Βαλανιδορράχης. Θα καλυφθούν 
από το τοπικό παράρτηµα του ΕΚΑΒ.  
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
 

ΕΡΓΟ 
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποσκοπεί στον προσδιορισµό, πρόληψη και περιορισµό των κινδύνων 
από τις ενδεχόµενες εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως είναι 
οι εργασίες συντήρησης, µετατροπών, καθαρισµού κ.λ.π. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι επιτρέπει την 
ενσωµάτωση των γενικών αρχών πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου στις τεχνικές και οργανωτικές 
επιλογές που αφορούν τη χρήση του έργου. ∆ηλαδή, πρόκειται για επιλογές που καθορίζουν την απόδοση 
του έργου στον τοµέα της Ασφάλειας και Υγείας κατά την εξέλιξή του. 
 

 
Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας  
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αποτελεί τµήµα των δικαιολογητικών, απαραίτητο  για την έγκριση της 
µελέτης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την εξέλιξη των εργασιών και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. ∆ηλαδή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή πριν την 
έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρµογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας µετά το πέρας των 
εργασιών, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως ακριβώς αυτό 
πραγµατοποιήθηκε. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας τηρείται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών, ενώ µετά την αποπεράτωση 
του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. 

 
 
 Περιεχόµενο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
Ο Φάκελος  Ασφάλειας περιλαµβάνει : 
Το µητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου. 
Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες 
συντήρησης, µετατροπών, καθαρισµού κ.λ.π. Επισηµαίνεται, ότι οι παραπάνω οδηγίες και στοιχεία 
αναφέρονται ενδεικτικά στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων 
από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ατµού κλπ), στην πυρασφάλεια κλπ. 
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ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
(Π..∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
Είδος του έργου και χρήση αυτού : Ο παρών φάκελος αναφέρεται στο έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΗΣ». 
Σκοπός µας είναι  οι  επισκέπτες στο εν λόγω χώρο να ξεφύγουν από τη ρουτίνα ή την ένταση ιδίως της 
αστικής ζωής και να περάσουν ευχάριστα, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, που διατηρεί αναλλοίωτα τα βασικά 
χαρακτηριστικά του.  
 
Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Το Ιδιωτικό δάσος Βαλανιδορράχης καταλαµβάνει τις παράλιες εκτάσεις τής Τ.Κ. Βαλανιδορράχης από το 
Ιδιωτικό δάσος Αλµυρού µέχρι το ∆ηµόσιο δάσος Λούτσας και περιλαµβάνεται  µεταξύ του γεωγραφικού 
πλάτους από  39°13'39.84" µέχρι 39°12'6.98" και του γεωγραφικού µήκους από  20°28'30.78" µέχρι  
20°31'1.89" δυτικά του µεσηµβρινού που διέρχεται από την Αθήνα. 
Υψοµετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της Θάλασσας µέχρι και τα 134 µέτρα. 
Το δάσος υπάγεται : 
∆ιοικητικά  : Στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης του ∆ήµου Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας    

  Πρέβεζας της Π. Ηπείρου. 
∆ικαστικά  : Στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας και το Εφετείο Ιωαννίνων. 
Οικονοµικά  : Στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) Πρέβεζας. 
∆ασικά  : Στο ∆ασονοµείο Καναλακίου, στην ∆ιεύθυνση ∆ασών Πρέβεζας και   
                           στην  ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Ηπείρου. 
Ιδιοκτησιακά : Το δάσος είναι  ιδιωτικό µε συγκυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το 1/5.  
 
Αριθµός  άδειας  : Η απόφαση έγκρισης της µελέτης ε ίναι  :     ________ - ________ - 202_ 
 
 
Στοιχεία των κυρίων του έργου : Στο  ιδιωτικό δάσος Βαλανιδορράχης, οι   δασοκτήµονες  
εκπροσωπούνται  από  διαχειριστική επιτροπή η οποία ασκεί την διαχείριση του δάσους, υπό την 
καθοδήγηση και  εποπτεία  της  ∆ασικής Υπηρεσίας. Πρόεδρος και εκπρόσωπος της διαχειριστικής 
επιτροπής είναι ο: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ∆ηµάκος 
ΟΝΟΜΑ Αχιλλέας 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αλέξανδρος 
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ AB 549862 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός Ρήγα Φεραίου – Πάργα - Ν. Πρέβεζας. 
Α.Φ.Μ. 034985321 
ΤΗΛ.                6946502742 

 
 
Στοιχεία  του  συντάκτη  του  Φ .Α.Υ .  :   
 

ΕΠΩΝΥΜΟ   :Λιναρδάτος 
ΟΝΟΜΑ   :∆ιονύσης 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  :Παναγής - Ελευθέριος 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  :∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος 
Ε∆ΡΑ               :Κατσιµήτρου (Τρίγωνο) 
                                     47100   - Άρτα 
ΤΗΛ.                 :2681027727, 6977082688 
FAX                      :26810 - 76786 
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΕΩΤΕΕ  :201453 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. ΠΤΥΧΙΟΥ :10521 
ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤ. ΠΤΥΧΙΟΥ: Τάξη Γ κατηγορία 24 
                                           Τάξη Α κατηγορία 27 
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Στοιχεία  των  υπεύθυνων  ενηµέρωσης  & αναπροσαρµογής  του  Φ .Α.Υ .  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ηµάκος Αχιλλέας. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
ΤΜΗΜΑ Β  

1. Τεχνική  περιγραφή  του  έργου  
(βλέπε συνηµµένη µελέτη) 

 
 

2. Παραδοχές µελέτης  
      (βλέπε συνηµµένη  µελέτη) 
 
 
Α.  ΥΛΙΚΑ :  
 

2.Α.1 καθαρισµοί - κλαδεύσεις  
2.Α.2  ξυλοκατασκευές,   
2.Α.3   

 
 
Β .  Ε∆ΑΦΟΣ  :   
 

2.Β .1 
 
Επιτρεπόµενη τάση εδάφους  ΜPa 
 

0,25 

2.Β .2 
 
∆είκτης εδάφους  Κs(K Pa/cm) 

 
300 
 

 
 
Γ .  ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :   
 
 
2.Γ .1 

 
Σεισµικότητα περιοχής II 

2.Γ .2 
 
Σεισµική επιτάχυνση a = 0,16g 

2.Γ .3 
 
Κατηγορία εδάφους B 

2.Γ .4 
 
Χαρακτηριστικές περίοδοι T ι  =0,15  & Τ2=0,60 

2.Γ .5 
 
Συντελεστής φασµατικής ενίσχυσης βο  =2,50 

2.Γ .6 
 
Τεταγµένη φάσµατος επιταχύνσεων σεισµού (Τ2>Τ) Rd = 0,11 

 
 
∆ .  ΦΟΡΤΙΑ :  
 

2.∆ .1 Ίδιο βάρος γαιών  20.00 ΚΝ/m2 

2.∆ .2   

2.∆ .3   
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

 
Ι .  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
(α) Θέση του έργου  
Η θέση περιοχή όπου θα κατασκευασθεί το έργο, είναι δασική έκταση. 
 
(β )  Όροι  δόµησης  
∆εν απαιτούνται στοιχεία διότι το παρόν δεν αφορά δόµηση κτιρίων. 
 
Ι Ι .  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΛΥΣΗΣ  
Οι οποιεσδήποτε ευκολίες και κατασκευές αναψυχής θα προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και το 
τοπίο του δάσους, αξιοποιώντας κυρίως παραδοσιακά υλικά και τρόπους κατασκευής. 
 
Ι Ι Ι .  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
(βλέπε συνηµµένη µελέτη) 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
∆εν υπάρχουν επισηµάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερου χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές. 

 
  

ΤΜΗΜΑ   ∆΄  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες εργασίες (συντήρηση 
– καθαρισµός – επισκευή κλπ) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των εργασιών  : 

1. Εργασίες σε στέγη 
∆εν υπάρχουν. 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
      ∆εν υπάρχουν. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
      ∆εν υπάρχουν. 

4. Εργασίες σε φρέατα ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες 

       ∆εν υπάρχουν. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Το προσωπικό ή συνεργείο θα πρέπει να είναι ειδικευµένο και να φέρει την κατάλληλη στολή εργασίας 
(κεφάλαιο Β του Π.∆. 1073/81). Ο κάθε εργαζόµενος να εφαρµόζει ασφαλείς µεθόδους εργασίας, να 
λαµβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια 
οποιουδήποτε άλλου ατόµου και να συνεργάζεται µε τον εργοδότη για την εφαρµογή των µέτρων  των 
Π.∆.  1073 / 81,   778 / 80  και  305 / 96. 
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ΤΜΗΜΑ   Ε΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

1. Το έργο  πρέπει να επιθεωρείται µια φορά το χρόνο, ώστε να επισηµαίνονται τυχόν  
προβλήµατα. Κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να συµπληρώνεται έντυπο του παρακάτω τύπου :  

 

 

  Ηµεροµηνία Επιθεώρησης 

 

 

  Τµήµα που επιθεωρήθηκε  

 

 

  Τύπος Επιθεώρησης 

 

 

  Στοιχεία Υπεύθυνου της 
επιθεώρησης 

 

 

  Υπογραφή Υπεύθυνου της 
επιθεώρησης 

 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 




