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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 

Αναλυτικότερα, η προμήθεια θα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες όπως αυτές 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/
Α 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΓΚΟΣ                    
ΑΝΑ             

ΤΕΜΑΧΙΟ            
(σε m³) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε m³) 

1 

Μαδέρια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορία ποιότητας 1-4 

από ελάτη Αυστρίας. 

 
ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

4,00x0,25 x 0,05 
240 0,05 12,00 

2 

Μαδέρια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορία ποιότητας 1-4 

από ελάτη Αυστρίας. 

ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

3,90x0,20x0,05 
40 0,04 1,60 

3 

Τάβλες για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 

U/S από ελάτη Σουηδίας. 

ΤΑΒΛΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ                
3,90x0,10x0,025 

60 0,01 0,60 

4 

Τάβλες για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 

U/S από ελάτη Σουηδίας. 

ΤΑΒΛΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ                
3,90x0,15x0,025 

90 0,02 1,35 

5 

Τάκοι για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 1-

4 από ελάτη Σουηδίας ή Ουγγαρίας. 

ΤΑΚΟΙ ΕΛΑΤΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 
4,00x0,15x0,075 

80 0,05 3,60 

6 

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 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΣΗΜΥΔΑ 100%              
2,50x1,25x0,03 

20 0,09 1,88 

7 

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 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΣΗΜΥΔΑ 100%              

2,50x1,25x0,021 

50 0,07 3,28 

8 

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 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΣΗΜΥΔΑ 100%            

2,50x1,25x0,012 
28 0,04 1,05 
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9 

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 

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΣΗΜΥΔΑ 100%                 

2,50x1,25x0,006 
18 0,02 0,34 

10 

Λατάκια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία 

ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 1-

4 από ελάτη Σουηδίας ή Ουγγαρίας. 

ΛΑΤΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟ 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

4,00x0,08x0,08 
190 0,03 4,86 

11 

Ξυλεία Azobe Αφρικής με πιστοποίηση 

FSC (νόμιμης υλοτομίας) 
ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ AZOBE / 

TALI 4,00x0,15x0,08 
45 0,05 2,25 

 

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:  

1. Αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα πρότυπα                                                                                                                               

2. Βεβαιώσεις για την ποιότητα συγκόλλησης                                                                                                                                                               

 

Η απαιτούμενη ξυλεία για το παραπάνω έργο θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE (Conformite 

Europeenne). Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν φέρουν την σήμανση CE ή τα σχετικά 

έγγραφα η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να μην παραλάβει τα προϊόντα.                                                                       

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου των 

προϊόντων, ως προς την ποιότητα, το είδος και την προέλευση του ξύλου. Η ξυλεία 

ξηραντηρίου θα έχει υγρασία <18%. Στην περίπτωση προϊόντος το οποίο δε συμμορφώνεται 

με την απαιτούμενη κατηγορία ποιότητας, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να μην 

παραλάβει τα προϊόντα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


