
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» 

 

 

Στo πλαίσιo των αναγκών  του έργου αποκατάστασης των μνημείων και των διασπάρτων αρχιτεκτονικών 

μελών που εκτελείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Αθηνών, απαιτείται η προμήθεια ξυλείας για 

τους εξωτερικούς εργοταξιακούς χώρους και τις  υποδομές αυτών. 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΟΓΚΟΣ                    

ΑΝΑ             

ΤΕΜΑΧΙΟ            

(σε m³) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε m³) 

 

1 

ΜΑΔΕΡΙΑ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων: 

4,00x0,25 x 0,05 

Μαδέρια για εξωτερική 

χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου 

κατηγορία ποιότητας 1-4 από 

ελάτη Αυστρίας. 

325 0,05 16,25 

2 

ΜΑΔΕΡΙΑ  

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων:  

3,90x0.30x0,05 

Μαδέρια για εξωτερική 

χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου 

κατηγορία ποιότητας 1-4 από 

ελάτη Αυστρίας. 

20 0,06  1,17 

3 

ΤΑΒΛΕΣ 

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων: 

3,90x0,10x0,025 

Τάβλες για εξωτερική χρήση: 

Ξυλεία ξηραντηρίου 

κατηγορίας ποιότητας U/S 

από ελάτη Σουηδίας. 

150 0,01  1,46 

4 

ΤΑΒΛΕΣ 

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων: 

3,90x0,15x0,025 

Τάβλες για εξωτερική χρήση: 

Ξυλεία ξηραντηρίου 

κατηγορίας ποιότητας U/S 

από ελάτη Σουηδίας. 

25 0,01 0,37 

5 

ΛΑΤΑΚΙΑ 

ΕΛΑΤΟ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων: 

4,00x0,08x0,08 

Λατάκια για εξωτερική 

χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου 

κατηγορίας ποιότητας 1-4 

από ελάτη Σουηδίας ή 

Ουγγαρίας. 

188 0,03  4,81 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΟΓΚΟΣ                    

ΑΝΑ             

ΤΕΜΑΧΙΟ            

(σε m³) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε m³) 

 

6 

ΤΑΚΟΙ ΕΛΑΤΟ  

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

Διαστάσεων: 

4,00x0,15x0,075 

Τάκοι  για εξωτερική χρήση: 

Ξυλεία ξηραντηρίου  

κατηγορίας ποιότητας 1-4 

από ελάτη Σουηδίας ή 

Ουγγαρίας.  

55 0,05  2,48 

7 

ΜΠΕΤΟΦOΡΜ 

Διαστάσεων:  

2,50x1,25x0,021 

Μπετοφόρμ, τύπου Σημύδας 

Ρωσίας: 

Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ 

με έγχρωμο φιλμ δύο (2) 

όψεων διαστάσεων 

2,50mx1,25mx0,021m. Τα 

φύλλα ξυλείας θα πρέπει να 

είναι θερμοκολλημένα με 

ρητίνες βάσης μη τοξικές 

σύμφωνα με ΕΝ 314-2 και 

ΕΝ 636-3 για ανθεκτικότητα 

στις εξωτερικές συνθήκες και 

στην υγρασία. Θα 

αποτελείται από πολλαπλές 

στρώσεις σημύδας με 

αμφίπλευρη επικάλυψη από 

ενισχυμένο φιλμ  φαινολικής 

ρητίνης 120 g/m² 

5 0,07  0,33 

8 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΣΗΜΥΔΑ 100% 

Διαστάσεων: 

2,50x1,25x0,03 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης  για 

εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου από σημύδα 

Ρωσίας. Η ξυλεία θα 

συνοδεύεται με βεβαίωση ότι 

η συγκόλληση μεταξύ των 

φύλλων του  ξύλου έχει 

πραγματοποιηθεί με  

αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX 

5 0,09  0,47 

9 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΣΗΜΥΔΑ 100% 

Διαστάσεων: 

2,50x1,25x0,021 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης  για 

εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου από σημύδα 

Ρωσίας. Η ξυλεία θα 

συνοδεύεται με βεβαίωση ότι 

η συγκόλληση μεταξύ των 

φύλλων του  ξύλου έχει 

πραγματοποιηθεί με  

αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX 

57 0,07  3,74 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΟΓΚΟΣ                    

ΑΝΑ             

ΤΕΜΑΧΙΟ            

(σε m³) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε m³) 

 

10 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΣΗΜΥΔΑ 100% 

Διαστάσεων: 

2,50x1,25x0,012 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης  για 

εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου από σημύδα 

Ρωσίας. Η ξυλεία θα 

συνοδεύεται με βεβαίωση ότι 

η συγκόλληση μεταξύ των 

φύλλων του  ξύλου έχει 

πραγματοποιηθεί με  

αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX 

28 0,04  1,05 

11 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΣΗΜΥΔΑ 100% 

Διαστάσεων: 

2,50x1,25x0,006 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης  για 

εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου από σημύδα 

Ρωσίας. Η ξυλεία θα 

συνοδεύεται με βεβαίωση ότι 

η συγκόλληση μεταξύ των 

φύλλων του  ξύλου έχει 

πραγματοποιηθεί με  

αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX 

. 

15 0,02  0,28 

 

 

                                                                 
1
 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν προσφορά λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του παραπάνω πίνακα και η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται (όπου αυτό απαιτείται) από: 

 αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα πρότυπα 

 βεβαιώσεις για την ποιότητα συγκόλλησης 

Η απαιτούμενη ξυλεία για το παραπάνω έργο θα πρέπει να φέρει την σήμανση CE (Conformite Europeene). Σε 

περίπτωση που τα προϊόντα δεν φέρουν την σήμανση CE, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να μην 

παραλάβει τα προϊόντα. 

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου των προϊόντων. Στην 

περίπτωση προϊόντος το οποίο δε συμμορφώνεται με την απαιτούμενη κατηγορία ποιότητας, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να μην παραλάβει τα προϊόντα. 

 


