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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
  

 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής» 

προϋπολογισµού µελέτης 182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α.  24% 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1o 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου 
Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής» προϋπολογισµού µελέτης 
182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α.  24% Το έργο χρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 
έτος 2018 στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018»,σε 
συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 5182/2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 
2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου, και από ιδίους πόρους του ∆ήµου 
Καισαριανής για το υπερβάλλον ποσό πέρα της χρηµατοδότησης των 180.800,00 
€ σύµφωνα µε την αριθµ.185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 
6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ). 
 
 
Άρθρο 2ο  Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός 

ΟΚΤΩ  (8) ΜΗΝΩΝ από την Υπογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης χορηγηθείσης παράτασης 
αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα  µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί  να 
κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες  
όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών 
ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016.  
. 

Άρθρο 3ο  Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση - Προγράµµατος κατασκευής του έργου 

(χρονοδιάγραµµα) ανταποκρινοµένου προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα 

υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από της 

υπογραφής της σύµβασης. 
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Το χρονοδιάγραµµα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει 

µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το 

χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που 

ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες.  

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου, είναι οι ενδιάµεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται 

στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η 

ποινική ρήτρα υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών οφειλόµενης σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν4412/16 

όπως αυτός ισχύει.  

 

Άρθρο 4ο  Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 

Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16.  

Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα 

προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν 4412/16 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά 

παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών  εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν 

τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό 

του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

Άρθρο 5ο  Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις 

απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την 

κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης 

χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική  

συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να 

επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη 

προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

αζηµίως για το έργο στην σύνταξη οποίων πρόσθετων σχεδίων της µελέτης εφαρµογής απαιτηθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 6ο  Ηµερολόγιο 

Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου-Προδιαγραφές 
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Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16.  

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 

- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών 

εργασίας από αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις 

που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 

- Σε δέκα πέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου στο οποίο να περιγράφονται λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των 

µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 

145 του Ν. 4412/16). 

- Nα υποβάλλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (∆ΕΝ απαιτείται για το συγκεκριµένο έργο) ,σε 

δύο (2 ) αντίγραφα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του έργου. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να 

χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις 

οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη 

αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν 

γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές 

και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει 

άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές. 

- Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται 

ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου. 

- Μεριµνά ώστε όχι µόνο να µην σταθµεύουν οχήµατα κ.λ.π. στο χώρο του έργου, αλλά και για την 

αποµάκρυνση τυχόν σταθµευόντων οχηµάτων κ.λ.π. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.  

 
Άρθρο 8ο  Προκαταβολές 

Προκαταβολές στον Ανάδοχο καταβάλλεται µόνο αν προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της 

∆ηµοπρασίας.  

 
Άρθρο 9ο  Λογαριασµοί 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του 

Ν.4412/2016. Προ της πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 

αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης 

των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον 

προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 10 o  Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου 
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Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό 

της µελέτης ποσοστό 18 %  ως άρθρο 53 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 11ο  Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες. 

α)  Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 7. 

β)  Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας (όπου απαιτείται).  

γ)   Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί 

η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της 

διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Υπ.Υπο.Με.∆ι., των ΕΤΕΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα: 

1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ΕΤΕΠ Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο 

ΚΕ∆Ε ή το ΠΕ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υπ.Υπο.Με.∆ι. Κάθε είδος 

δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες βαρύνει εξολοκλήρου  τον ανάδοχο.  

2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατωµένα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία 

αποστολής κ.λ.π. ).  

δ)  Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, 

Ηµερολογίου, και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  Είναι 

υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικών επιµετρήσεων και η υποβολή ηλεκτρονικών σχεδίων «ως 

κατασκευάστηκε» από τον Ανάδοχο. 

ε)  1. Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακή µορφή και η εκτύπωση ορισµένων 

από αυτές σύµφωνα µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

     2. Η βιντεοσκόπηση, σε διάφορα στάδια του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

 

Άρθρο 12ο  Άδειες 

Η φροντίδα για την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας, εφ’ όσον απαιτηθεί, και η δαπάνη για την 

έκδοση αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 13ο  Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 

έργου. 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την  εφαρµογή της µελέτης, 

όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
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φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 

από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει, και 

την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης των σχετικών προτύπων 

τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται  ότι ισχύει στον Ν4412/16 για τα έργα. 

 

Άρθρο 14ο  Τροποποίηση προϋπολογισµού 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) 

αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το 

κατ’ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό 

µελέτης. 

 

Άρθρο 15ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου. 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του 

αποδεκτού από την Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 139 του Ν4412/16 πρέπει να είναι 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το αναγκαίο τεχνικό – 

επιστηµονικό προσωπικό (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί 

και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι). 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το 

εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο 

για οποιοδήποτε λόγο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε 

άδειας η οποία είναι κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

Άρθρο 16ο  Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να 

ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ’ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε 

κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
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Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

 

Άρθρο 17ο  Τρόπος επιµετρήσεων εργασιών 

Ως τρόπος επιµέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει o καθοριζόµενος από τους γενικούς 

και ειδικούς όρους του τρόπου επιµέτρησης των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων σε συνδυασµό µε 

τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου.  

Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιµέτρησης επιµετρείται και 

πληρώνεται κατά την πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m3, m2, mm κλπ) µη λαµβανοµένου 

υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών. Επίσης πρέπει να γίνει και Ηλεκτρονική υποβολή 

επιµετρήσεων.  

  

Άρθρο 18ο  Απολογιστικές εργασίες. 

Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το 

άρθρο 154 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 19ο  ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση, των  εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά 

του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 

πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα 

περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα 

να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον 

εντός του κτιρίου χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για 

να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων 

εργολαβιών. 

 

Άρθρο 20ο  Μητρώο έργου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία το 

µητρώο του έργου, από τα οποία το ένα θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο ∆ήµο. Για την προσωρινή 
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παραλαβή του έργου είναι προϋπόθεση η ύπαρξη µητρώου του έργου. (Φάκελος ∆ηµόσιας 

Σύµβασης). 

 

Άρθρο 21ο  Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 

τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 22ο  Υγιεινή και Ασφάλεια 

Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής 

νοµοθεσίας ασφαλείας. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου 

και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει 

απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα 

τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα 

µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 

 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 
3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας κλπ.» 
4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 
µισθωτών» 

7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  
8.  Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 
9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.» 
10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 
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11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ’ 

τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 

12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» 

13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 

14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται 
µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις 
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία» 

17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους  κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

20. Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων 
για θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 

Άρθρο 23ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 κ.λ.π. διατάγµατα σχετικά µε την εκπόνηση ∆ηµ. Έργων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 

       
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

                                                                                                              Θεωρήθηκε 

 Η Συντάξασα  Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 

 

 

Ελιάνα Χαρίτου   Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Αρχιτεκτων Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΡΓΟ: «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής» 
προϋπολογισµού µελέτης 182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α.  24%. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
  ΑΡΘΡΟ 1ο 
 Αντικείµενο της συγγραφής 
 
 Η παρούσα ΓΣΥ αφορά στο έργο «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου 
Καισαριανής»  και βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία δηµοτικών και κοινοτικών 
έργων. Περιεχόµενο αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) είναι οι 
γενικοί όροι σύµφωνα µε τους οποίους, σε συνδυασµό και µε τους όρους των άλλων 
τευχών δηµοπράτησης και των στοιχείων της µελέτης, θα γίνει η εκτέλεση του υπόψη 
έργου από τον ανάδοχο, στον οποίο θα ανατεθεί η κατασκευή του µε τη διαδικασία 
της δηµοπρασίας, κατά τις διατάξεις του Νόµου. Το έργο αφορά στην αναβάθµιση 
δύο υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου και περιλαµβάνει εργασίες 
διαµόρφωσης των χώρων, αποξήλωση των κατεστραµµένων οργάνων και 
τοποθέτηση νέων και διάστρωση των χώρων ασφαλείας των οργάνων µε κατάλληλα 
δάπεδα. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στις διάφορες παιδικές χαρές του 
∆ήµου Καισαριανής, στις ακριβείς  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Ισχύουσες διατάξεις 
 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τη σύµβαση, βάσει των οποίων 
θα εκτελεστεί το ανωτέρω έργο, σε συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας 
Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, µελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της 
υπηρεσίας και ιδίως: 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. τον Ν.3463/2006, Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 

4. το Ν. 3582/2010 πρόγραµµα Καλλικράτης, 

5. το πρόγραµµα Κλεισθένης I, Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) 

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές»,  
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», και την 57654/22-5-2017 απόφαση 

Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος  Β’) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

9. της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 

τεύχος Β') µε την οποία ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. του ν.3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

13. Το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ν.2286/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.2741/1999 

και σχετικές εγκύκλιοι). 

14. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα 

παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισµό. 

15. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

16. Την Απόφαση 280/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη 

«Αναβάθµιση Παιδότοπων ∆ήµου Καισαριανής». 

17. Την απόφαση 185/2018 (Α∆Α 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ), για τη δέσµευση του ∆Σ ότι το υπερβάλλον ποσό 

πέραν της χρηµατοδότησης του Πράσινου Ταµείου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

18.  την υπ’ αριθµ. 221/2018 (Α∆Α 78ΨΧΩΕΨ-ΙΙ9) Απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 

αποδοχή χρηµατοδότησης 180.800,00€ µε βάση της υπ΄αρ. 143.4/2018 Απόφασης Ένταξης 

(Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) του Πράσινου Ταµείου για την Πράξη του ∆ήµου Καισαριανής στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης µε κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2017» του χρηµατοδοτικού 

προγράµµατος «∆ράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», άξονας προτεραιότητας 2, «Αστική 

Αναζωογόνηση 2017», Μέτρο 2 «Αναβάθµιση Αστικού Εξοπλισµού», υποµέτρο 2.2, «∆ηµιουργία 

ή Αναβάθµιση Παιδότοπων, 

19. των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και των τευχών της µελέτης 

 
 ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 
 
 Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι 
ισχύουσες διατάξεις, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων 
και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές 
Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο 
Τιµολόγιο. 
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 ΑΡΘΡΟ 4ο 
 Συµβατικά στοιχεία 
 
 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους της 
διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία, της µελέτης που είναι κατά την σειρά 
προτεραιότητας ισχύος αυτών τα παρακάτω: 
 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),  
7. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Το εγκεκριµένο από την υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του  έργου. 
10. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 
υπηρεσία 

 
 
 ΑΡΘΡΟ 5ο 
 Εγγύηση-προθεσµία αποπεράτωσης 
 
 Ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και στη διακήρυξη. Επίσης ο χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης είναι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  171 του Ν4412/16. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης 
 
 Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα σε 
προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών συντάσσει και υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία 
του ∆ήµου το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 
του Ν.4412/2016 
Επίσης για παραβίαση προθεσµιών του έργου έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 7α 

 Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
 
 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένων εργασιών 
και ο ανάδοχος δεν δικαιούται διαφορετική πληρωµή η αποζηµίωση για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 
 Σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
  
 α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας µηχανηµάτων, δηλ. µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η 
λόγω ηµεραργίας από οποιοδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, 
µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης 
και τα ασφάλιστρά τους. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του 
µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, 
τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια, ηµεραργίες, 
ασφαλίσεις, ώρες αργίας έκτακτες χρηµατικές παροχές κλπ. 
 γ) Οι δαπάνες για κάθε είδος εργασίες µε τη φορτοεκφόρτωση υλικών και τη 
µεταφορά τους µε κάθε µέσον από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επιτόπου 
στα έργα και κάθε υλικού µη ρητά κατονοµαζόµενου, αλλά ενδεχόµενα 
απαραίτητου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και 
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αποζηµιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή 
τους. 
 ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων 
µηχανηµάτων και υλικών. 
 ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά θεωρείται 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται 
στο τιµολόγιο. 
 Καµιά αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των 
υστέρων (µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό) είτε για τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις, µεταφοράς των εισερχόµενων υλικών, είτε για αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7β 
 Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση υλικών Έργου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει τα υλικά των εργασιών που αναφέρονται 
στα Άρθρα της Μελέτης αποδεικνύοντας την απαιτούµενη ποιότητα αυτών µέσω της 
Υποβολής σχετικών τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 
Είναι υποχρεωτικό τα ενσωµατούµενα υλικά και ειδικά αυτά του εξοπλισµού των 
Παιδικών Χαρών να φέρουν εγγύηση ποιότητας και καταλληλότητας χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και 
µεγαλύτερης.  
Ειδικότερα για τα ενσωµατούµενα υλικά των Οργάνων Παιδικής Χαράς,  εξοπλισµού, 
ελαστικών δαπέδων και φωτιστικών σωµάτων θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη 
εγγύηση από τον κατασκευαστή που θα τα προµηθευτεί ο Ανάδοχος ως 
ακολούθως: 

• 2 έτη για όλα τα κινητά τµήµατα και τα συρµατόσχοινα,  
• 5 έτη για τα ξύλινα µέρη  
• 10 έτη για όλα τα µεταλλικά  µέρη εκτός από τα συρµατόσχοινα 
• 3 έτη για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα 
• 2 έτη για όλα τα δάπεδα ασφαλείας 

Συγκεκριµένα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να 
παρέχονται από τον κατασκευαστή που θα τα προµηθευτεί ο Ανάδοχος 
ανταλλακτικά για µια δεκαετία. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για κάθε υλικό που ενσωµατώνεται στο Έργο και 
συµπεριλαµβάνεται στις πιστοποιήσεις – λογαριασµούς προς έγκριση να υποβάλλει 
παράλληλα µε τον λογαριασµό και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά των υλικών που 
περιλαµβάνονται στα Άρθρα του Τιµολογίου Εφαρµογής.  
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η 
προσωρινή παραλαβή. Ο κάθε Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και 
προσήκουσα λειτουργία των ειδών που ενσωµατώσει στο Έργο κατά το χρόνο 
εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα 
αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή. Επίσης 
προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6.6 της 
διακήρυξης και τα  άρθρα  72 και 215 του ν. 4412/2016. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο 
 Ποσοστό Γενικών εξόδων-οφέλους του αναδόχου 
 
 Όπως αναφέρεται στην ΕΣΥ ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 
182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α.  24%. Το έργο χρηµατοδοτείται από το 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «∆ράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018 στον άξονα προτεραιότητας 1 
«Αστική Αναζωογόνηση 2018»,σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 5182/2017 και 
κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταµείου, και από ιδίους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής για το υπερβάλλον 
ποσό πέρα της χρηµατοδότησης των 180.800,00 € σύµφωνα µε την 
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αριθµ.185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ). 
 
Στο ποσοστό αυτό των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου περιλαµβάνονται: 
 α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµίωση, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
 β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου 
και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 
(ύδρευση κλπ.) 
 γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, 
εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 
 δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και 
όποιες άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικά για το Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις και εγκύκλιες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 ε) Έξοδα εφαρµογής των χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά 
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
 στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 
εργολάβου και κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους. 
 ζ) Έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου, αποµάκρυνσης των προϊόντων σε 
θέση που επιτρέπεται από την αστυνοµία. 
 η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία 
για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση 
εργασιών η απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά 
σχετικά µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
 θ) Το όφελος του αναδόχου (εργολαβικό). 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Ποιότητα υλικών - έλεγχος - δείγµατα 
 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
 ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη 
χρησιµοποίηση. Υλικά και άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα 
απορρίπτονται αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και 
περιγραφικά στοιχεία παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και εξετάζονται από την 
υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα στέλνονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό συσκευάζονται κατάλληλα και 
αναγράφουν το όνοµα του υλικού και εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, ενώ για τα 
αδρανή, τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, το όνοµα 
του αναδόχου και ακόµα το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον 
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη 
συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς 
προµήθεια ειδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ. Επίσης βαρύνεται για κάθε ζηµιά που 
πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του  κατά την 
τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  
Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρµολόγησης του εξοπλισµού, ο 
ανάδοχος θα παραδώσει εκ νέου στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  τον 
απαιτούµενο φάκελο του προµηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει  
επικαιροποιηµένα όλα τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, και θα 
είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές, προκειµένου η 
Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 
(Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 
Σε περίπτωση που ο αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούµενο 
πιστοποιητικό γιατί ο υπό εγκατάσταση εξοπλισµός δεν πληροί τις απαιτούµενες 
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προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις 
απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζηµίωση, 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να 
εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.  
Στην συγκεκριµένη περίπτωση ενδέχεται να µην αποστέλλεται δείγµα, αλλά ο 
εξωτερικός έλεγχος να προσέρχεται επί τόπου για να διενεργήσει το σχετικό  
έλεγχο και να κάνει τη σχετική αξιολόγηση προκειµένου για την έγκριση ή µη, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Επιπλέον θα διενεργηθούν Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης µετά το πέρας της εγκατάστασης 
τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προµηθευόµενων 
επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να εξασφαλιστεί η συµφωνία 
τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
µελέτης, όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι (π.χ µετρήσεων Πολυκυκλικών Αρωµατικών 
Υδρογονανθράκων στο σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο στην τελική 
επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) 
ειδικότερα θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η 
εφαρµογή τους στα κατάλληλα βάθη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η 
δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 214 
του Ν 4412/2016.  
 
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και σύµφωνα 
µε τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, θα είναι δε 
γνωστών και αναγνωρισµένων κατασκευαστικών οίκων, µε καλή φήµη στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  
Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισµού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές και να φέρει τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται 
αναλυτικά στην τεχνική µελέτη.  
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και 
Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής 
που θα διασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ο 
 Αναλογίες υλικών - Μηχανικός εξοπλισµός 
 
 Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση του έργου, 
προβλέπεται και καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και (ενδεικτικά) στις αναλύσεις των άρθρων. 
 Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα βρίσκεται µε 
µέριµνα και δαπάνες δικές του, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµιά υποχρέωση ή 
ευθύνη. 
  

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 Φύλαξη υλικών έργων, υπαρχουσών κατασκευών, µέσων προστασίας 
βλάστησης. 
 
 α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και 
µέσα που διαθέτει, όπως και τα τµήµατα του έργου που έχουν εκτελεστεί. 
Σχετικές εντολές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα 
µέτρα φύλαξης, παίρνονται από τον εργοδότη και καταλογίζονται στον ανάδοχο οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
 
 β) Ο ανάδοχος παίρνει όλα τα µέτρα φύλαξης και προστασίας των 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται στα όρια του έργου για την πρόληψη ζηµιών ή 
τη διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του 
αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από 
τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 



Σελίδα 7 από 8  

 γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 
και ευθύνεται για καταστροφή ή κόψιµο δένδρων, θάµνων κλπ. που δεν έχουν 
σχέση µε το χώρο και την εκτέλεση του έργου. 
 
  

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 Μέτρα ασφαλείας 
 
 Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που 
προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων 
στο προσωπικό του και σε τρίτους όπως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' 
αυτούς. 
 Γαιώδη ορύγµατα εφόσον υπάρχουν υποστηρίζονται πάντοτε και γενικά 
επισηµαίνονται τη νύχτα µε φωτισµό. Τυχόν εντολές της υπηρεσίας σχετικά µε την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή πρώτων 
βοηθειών. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ο 
 Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση – ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση  
 
1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα θα απαιτείται η διενέργεια 
∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. Η 
∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε 
υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί 
την υπογραφή πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία 
κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου 
ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 
κατάστασης των εργασιών. 
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται 
αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν 
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η 
∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος. 
 
 Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή στο 
έδαφος, των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια κατά τους ισχύοντες κανονισµούς και 
πάντα εξαρτηµένες χαράξεις κατά ΕΓΣΑ.  
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντάσσονται τα απαραίτητα 
κατασκευαστικά κλπ. σχέδια εφαρµογής - υλοποίησης, µε την απαραίτητη 
ακρίβεια, ανάλογα µε την περίπτωση. 
 Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα, όπως 
και σε προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15ο 
 Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ο 
 Χρόνος εγγύησης 
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 Σύµφωνα µε το Άρθρο 171, Ν. 4412/2016. 
 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

 Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός 
 
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και 
να υποβάλλει Προ-τελικό Λογαριασµό (άρθρο 152 Ν4412/16) µε βάση τις ποσότητες 
που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό. Για τον προ-τελικό και τελικό Λογαριασµό 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 18ο 
 Μέτρα αντιθορυβικής & περιβαλλοντικής προστασίας 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς αποζηµίωση (Υγειονοµική ∆ιάταξη 
Α5/2375/29-7-78/ΦΕΚ 689Β/18-8-78, "Περί χρήσεως κατασιγασµένων αερόσφυρων 
κ.λ.π.") 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των εν ισχύ περιβαλλοντικών 
διατάξεων σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων τα οποία πρέπει να απορρίπτει σε εγκεκριµένο σύστηµα 
διαχείρισης αποβλήτων και να προσκοµίζει τα σχετικά παραστατικά στον ∆ήµο 
Καισαριανής. Η όποια δαπάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγµα.  
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                        ΕΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ                          
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     



ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. οικ

1.1.  χωματουργικα,καθαιρεσεις

1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Γ02.1 90,001 m3

2 Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10 2,002 τεμ.

3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 100,003 m2

4 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Α02.1 30,004 m3

5 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 20,005 m

6 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02 5,006 m2

7 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 900,007 ton.km

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 15,008 m3

9 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 15,509 m3

10 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΑΟΔΟ Α02 95,0010 m3

11 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m ΝΑΟΔΟ Β01 10,0011 m3

12 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 0,5012 m3

1.2. σκυροδεματα

1 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΑΟΙΚ 32.05.04 50,0013 m3

2 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα ΝΑΟΔΟ Α\Β51 95,0014 m

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 600,0015 kg

4 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ 38.13 150,0016 m2

5 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 85,0017 m2

6 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ΝΑΟΙΚ 38.18 15,0018 m

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A ΝΑΟΙΚ 38.20.01 15,0019 kg

1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες

1 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

8,0020 ΤΕΜ

2 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

6,0021 ΤΕΜ

3 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της
θύρας

ΝΑΗΛΜ 62.10.37 1,0022 ΤΕΜ

4 Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.35

4,0023 ΤΕΜ

5 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

100,0024 μ

1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις

1 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ. ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 500,0025 m2

2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ. ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 50,0026 m2

3 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ 79.81 220,0027 m2

4 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΝΑΟΔΟ Β52 240,0028 m2

5 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2 480,0029 m2

6 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

ΝΑΟΙΚ 52.81.01 20,0030 m2

1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες

1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1 2,0031 ΤΕΜ

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2 2,0032 ΤΕΜ

3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3 2,0033 ΤΕΜ

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4 1,0034 ΤΕΜ

5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5 2,0035 ΤΕΜ

6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6 1,0036 ΤΕΜ

7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7 1,0037 ΤΕΜ

8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8 1,0038 ΤΕΜ

9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9 1,0039 ΤΕΜ

10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10 1,0040 ΤΕΜ

11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11 1,0041 ΤΕΜ

12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12 1,0042 ΤΕΜ

13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13 1,0043 ΤΕΜ

14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14 1,0044 ΤΕΜ

15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15 1,0045 ΤΕΜ

16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16 1,0046 ΤΕΜ

17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17 1,0047 ΤΕΜ

18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18 1,0048 ΤΕΜ

19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19 3,0049 ΤΕΜ

20 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και
0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 5,0050 τ.μ.

1.6. λοιπα,τελειωματα

1 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου ΝΑΟΙΚ 77.30 100,0051 m2

2 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

200,0052 m2

3 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’ ΝΑΟΙΚ 77.67.03 400,0053 ΜΜ

2. πρασινο

2.1. χωματουργικες εργασιες

1 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 4,0054 ΤΕΜ

2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 5,0055 ΤΕΜ

3 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1 24,0056 m3

4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΝΑΠΡΣ Γ02 10,0057 m3

5 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50
Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 120,0058 ΤΕΜ

6 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70
m

ΝΑΠΡΣ Ε04.2 3,0059 ΤΕΜ

2.2. φυτικο υλικο

1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3 ΝΑΠΡΣ Δ02.3 50,0060 ΤΕΜ

2 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4 ΝΑΠΡΣ Δ03.4 25,0061 ΤΕΜ

3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt ΝΑΠΡΣ Ε09.5 128,0062 ΤΕΜ

4 Δένδρα, κατηγορίας Δ3 ΝΑΠΡΣ Δ01.3 3,0063 ΤΕΜ

5 Κλάδεμα θάμνων,
 ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 20,0064 ΤΕΜ

2.3. εγκατασταση πρασινου

1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 4,0065 ΤΕΜ

2 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2 2,0066 ΤΕΜ

3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 2,0067 ΤΕΜ

4 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
 από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

2,0068 ΤΕΜ

5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 101,0069 m
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6 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 180,0070 ΤΕΜ

7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 80,0071 m

       11/12/2017                11/12/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. οικ

1.1.  χωματουργικα,καθαιρεσεις

Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

1 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 90,00 17,80 1.602,001 m3ΟΔΟΝ 3211Β

Αποξηλώση εξοπλισμού
παιδικης χαρας

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.66.10

2,00 500,00 1.000,002 τεμ.ΟΙΚ 275

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

3 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

100,00 7,90 790,003 m2ΟΙΚ 2236

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

4 ΝΑΟΔΟ Α02.1 30,00 7,90 237,004 m3ΟΔΟΝ 1123.Α

Κοπή ασφαλτ/δέματος5 ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 20,00 0,86 17,205 mΟΙΚ 2269Α

Εκθάμνωση εδάφους ή
εκρίζωση δενδρυλλίων
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40
m

6 ΝΑΟΙΚ
Α\20.01.02

5,00 11,60 58,006 m2ΟΙΚ 2101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

7 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

900,00 0,35 315,007 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

8 ΝΑΟΙΚ 20.30 15,00 0,90 13,508 m3ΟΙΚ 2171

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

9 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

15,50 34,30 531,659 m3ΟΙΚ 2226

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

10 ΝΑΟΔΟ Α02 95,00 7,00 665,0010 m3ΟΔΟΝ 1123.Α

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

11 ΝΑΟΔΟ Β01 10,00 10,30 103,0011 m3ΟΔΟΝ 2151

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

12 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

0,50 62,30 31,1512 m3ΟΙΚ 2226

Σύνολο : 1.1.  χωματουργικα,καθαιρεσεις 5.363,505.363,50

1.2. σκυροδεματα

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1 ΝΑΟΙΚ
32.05.04

50,00 106,00 5.300,0013 m3ΟΙΚ 3214

Πρόχυτα κράσπεδα
0.15x0,30m από σκυρόδεμα

2 ΝΑΟΔΟ Α\Β51 95,00 6,70 636,5014 mΟΔΟΝ 2921

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Δομικά
πλέγματα B500C

3 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

600,00 1,01 606,0015 kgΟΙΚ 3873

Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

4 ΝΑΟΙΚ 38.13 150,00 20,25 3.037,5016 m2ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

5 ΝΑΟΙΚ 38.02 85,00 22,50 1.912,5017 m2ΟΙΚ 3811

Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

6 ΝΑΟΙΚ 38.18 15,00 2,80 42,0018 mΟΙΚ 3816

Σε μεταφορά 11.534,50 5.363,50
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 11.534,50 5.363,50

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Χαλύβδινοι
οπλισμοί λείοι κατηγορίας
Β500A

7 ΝΑΟΙΚ
38.20.01

15,00 1,13 16,9519 kgΟΙΚ 3872

Σύνολο : 1.2. σκυροδεματα 11.551,4511.551,45

1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες

Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED),
ισχύος 50 - 80 W, χωρίς
βραχίονα

1 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

8,00 550,00 4.400,0020 ΤΕΜΗΛΜ 103

Αντικατάσταση οργάνων σε
πίλλαρ φωτισμού,
αντικατάσταση
μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

2 ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

6,00 20,00 120,0021 ΤΕΜΗΛΜ 55

Επισκευή του κυρίως σώματος
πίλλαρ Η/Φ και της θύρας
ή/και αντικατάσταση της θύρας

3 ΝΑΗΛΜ
62.10.37

1,00 60,00 60,0022 ΤΕΜΗΛΜ 52

Αντικατάσταση
ραγιοδιακοπτών –
χρονοδιακοπτών  φορτίου

4 ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.35

4,00 100,00 400,0023 ΤΕΜ

Συντήρηση εγκαταστάσεων
φωτισμού –  φρεάτια -
καλώδια τύπου Ε1VVU

5 ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

100,00 7,00 700,0024 μΗΛΜ 59.01

Σύνολο : 1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες 5.680,005.680,00

1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 40χιλ.

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.2

500,00 75,00 37.500,0025 m2ΟΙΚ 7397

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 50χιλ.

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.3

50,00 82,00 4.100,0026 m2ΟΙΚ 7397

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

3 ΝΑΟΙΚ 79.81 220,00 39,40 8.668,0027 m2ΟΙΚ 7744

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

4 ΝΑΟΔΟ Β52 240,00 13,80 3.312,0028 m2ΟΔΟΝ 2922

Κατασκευή σταθεροποιημένου
κεραμικού δαπέδου

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.6.2

480,00 35,00 16.800,0029 m2ΝΑΟΙΚ 73.11

Επενδύσεις στεγών και
δαπέδων με συνθετική ξυλεία
με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

6 ΝΑΟΙΚ
52.81.01

20,00 39,00 780,0030 m2ΟΙΚ 5281

Σύνολο : 1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις 71.160,0071.160,00

1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.1

2,00 700,00 1.400,0031 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.2

2,00 800,00 1.600,0032 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.3

2,00 650,00 1.300,0033 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΦΩΛΙΑ

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.4

1,00 1.500,00 1.500,0034 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.5

2,00 450,00 900,0035 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

Σε μεταφορά 6.700,00 93.754,95
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Από μεταφορά 6.700,00 93.754,95

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.6

1,00 450,00 450,0036 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.7

1,00 450,00 450,0037 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.8

1,00 450,00 450,0038 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.9

1,00 750,00 750,0039 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.10

1,00 850,00 850,0040 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.11

1,00 240,00 240,0041 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.12

1,00 300,00 300,0042 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ -
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.13

1,00 4.000,00 4.000,0043 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

14 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.14

1,00 6.000,00 6.000,0044 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

15 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.15

1,00 8.785,00 8.785,0045 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ
ΠΑΤΗΜΑΤΑ

16 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.16

1,00 550,00 550,0046 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

17 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.17

1,00 2.000,00 2.000,0047 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ

18 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.18

1,00 1.900,00 1.900,0048 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

19 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.19

3,00 350,00 1.050,0049 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

Καθιστικό εξωτερικού χώρου
διαστάσεων περίπου 1,80 μ.
μήκος, 0,50 μ πλάτος και
0,75μ. ύψος με μεταλλικό
σκελετό  και κάθισμα και
πλάτη από ξυλεία.

20 ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 5,00 150,00 750,0050 τ.μ.

Σύνολο : 1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες 35.225,0035.225,00

1.6. λοιπα,τελειωματα

Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

1 ΝΑΟΙΚ 77.30 100,00 2,25 225,0051 m2ΟΙΚ 7735

Ανακαίνιση χρωματισμών
επιφανειών

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

200,00 5,00 1.000,0052 m2ΝΑΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

3 ΝΑΟΙΚ
77.67.03

400,00 3,00 1.200,0053 ΜΜΟΙΚ 7767.6

Σύνολο : 1.6. λοιπα,τελειωματα 2.425,002.425,00

131.404,95Σύνολο : 1. οικ

Σε μεταφορά 131.404,95
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 131.404,95

2. πρασινο

2.1. χωματουργικες εργασιες

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

1 ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 4,00 60,00 240,0054 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

2 ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 5,00 80,00 400,0055 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Πλήρωση νησίδων και λοιπών
χώρων δια κηπαίου χώματος

3 ΝΑΠΡΣ
Ν\Α05.1

24,00 12,00 288,0056 m3ΝΑΠΡΣ Α05

Ενσωμάτωση βελτιωτικών
εδάφους

4 ΝΑΠΡΣ Γ02 10,00 5,00 50,0057 m3ΠΡΣ 1620

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη με
εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

5 ΝΑΠΡΣ Ε02.2 120,00 2,00 240,0058 ΤΕΜΠΡΣ 5120

Άνοιγμα λάκκων με χρήση
εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m

6 ΝΑΠΡΣ Ε04.2 3,00 2,40 7,2059 ΤΕΜΠΡΣ 5110

Σύνολο : 2.1. χωματουργικες εργασιες 1.225,201.225,20

2.2. φυτικο υλικο

Θάμνοι, κατηγορίας Θ31 ΝΑΠΡΣ Δ02.3 50,00 7,40 370,0060 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α42 ΝΑΠΡΣ Δ03.4 25,00 13,50 337,5061 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

3 ΝΑΠΡΣ Ε09.5 128,00 1,30 166,4062 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Δένδρα, κατηγορίας Δ34 ΝΑΠΡΣ Δ01.3 3,00 12,50 37,5063 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση
κόμης παλαιών αναπτυγμένων
θάμνων, ύψους πάνω από
1,70 m

5 ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.5.2

20,00 5,50 110,0064 ΤΕΜΠΡΣ 5353

Σύνολο : 2.2. φυτικο υλικο 1.021,401.021,40

2.3. εγκατασταση πρασινου

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

1 ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.1

4,00 32,00 128,0065 ΤΕΜΗΛΜ 8

Προγραμματιστές μπαταρίας
τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 2

2 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.3.2

2,00 130,00 260,0066 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-
τριών Η/Β

3 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.2

2,00 12,00 24,0067 ΤΕΜΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί για
προγραμματιστές,    από
πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x
40 x 20 (cm)

4 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

2,00 70,00 140,0068 ΤΕΜΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

5 ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 101,00 0,30 30,3069 mΗΛΜ 8

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος

6 ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 180,00 0,22 39,6070 ΤΕΜΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 621,90 133.651,55
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 621,90 133.651,55

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

7 ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 80,00 0,45 36,0071 mΗΛΜ 8

Σύνολο : 2.3. εγκατασταση πρασινου 657,90657,90

2.904,50Σύνολο : 2. πρασινο

134.309,45

24.175,70

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

158.485,15

23.772,77

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

182.257,92

43.741,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 225.999,82

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

226.000,00

       11/12/2017                11/12/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 17,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10 Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 275

Αποξηλώσεις στοιχείων εξοπλισμού παιδικης χαρας  (παιχνίδια, παγκάκια, φωτιστικοί στύλοι, κάδοι

σκουπιδιών κλπ.) συμπεριλαμβανομενης και της θεμελιωσης, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών

προς φόρτωση , την φορτοεκφόρτωσή τους και την μεταφορα σε οποιαδηποτε αποσταση. Περιλαμβάνεται

η ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή

με τα χέρια όπου απαιτείται.

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την

φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους

καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 7,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Κοπή ασφαλτ/δέματος

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

        Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους

και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται

αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM

ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη

εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του

αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες του παρόντος Τιμολογίου.

        Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή

ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν  ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις,

αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων  περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα

άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.

        Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου

σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,86

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

 Περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2).
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ΕΥΡΩ : 5,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 11,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός

είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι

δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων

και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30

Σελίδα 10 από 39



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α

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.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 7,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
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μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 10,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 62,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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 τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,

διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη

δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους

ξυλότυπους.

       Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των

απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους

σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και

υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη

τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η  δαπάνη αρμολογήματος

με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας

και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
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  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
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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) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
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  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.03 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης

του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 x 1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
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της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Το σώμα φωτιστικού θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ειδική πολυεστερική βαφή

πούδρας για αντοχή στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον ρύπανσης και χημικών αλλοιώσεων  βαφή

σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο διαφανές επίπεδο κάλυμμα για μέγιστη

διαπερατότητα και αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις καθώς και σταθεροποίηση ως προς

την UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη μηχανικής αντοχής IK ≥08 κατά ΕΝ 62262 (και

δείκτη προστασίας έναντι νερού σκόνης IP≥66 κατά ΕΝ 60598. Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης επί

προσαρμογής σε βραχίονα κατά 0 έως -15ο και για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 0 έως +15ο ή το

σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης  Θα πρέπει

το φωτιστικό να διαθέτει εξαρτήματα για προσαρμογή σε βραχίονα διαφόρων διατομών π.χ. Φ48-60mm

Μέγιστο Βάρος Φωτιστικού με το σύστημα στήριξης ≤ 15 Kgr  . Η οπτική μονάδα LED θα αποτελείται

από συνδυασμό LED και φακών (ένας ανά LED) οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό

υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και αντοχής έναντι στο κιτρίνισμα.με εναλλακτικά σύστημα

ανακλαστήρων.  Τα LED θα πρέπει να τροφοδοτούνται με μέγιστο ρεύμα οδήγησης τα 1000mA. Σε

περίπτωση αστοχίας κάποιου LED θα πρέπει τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά και να μην

διακόπτεται η εν σειρά τροφοδοσία. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8

LEDs .Θερμοκρασία χρώματος  4000Κ ± 5 % και δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI≥ 70 Συμμόρφωση με το

ΕΝ 62471 για τις απαιτήσεις φωτοβιολογικής ασφάλειας. Συμμόρφωση με RG0 ή RG1 για τις

απαιτήσεις φωτιστικών γενικού φωτισμού (General Purpose Luminaires / 500lux.Το φωτιστικό θα

πρέπει να έχει ισχύ από 50 έως και 80W  H ελάχιστη φωτεινή ροή μετά των οπτικών και θερμικών

απωλειών είναι ≥ 5000 lm. Η ελάχιστη απόδοση του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥100 lm/W.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως

εξής:

 Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ),

οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ.

- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού

μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.

- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας

Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35 Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης:

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου  σε πίλλαρ  φωτισμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.05 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59.01

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU, -R-S (NYY) ονομαστική τάση

600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5x4mm2.

Ολα τις εργασιες θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(1 μετρο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR

(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική

κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια

με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του

έργου με χρήση οδηγών (ράγες).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των

άχρηστων υλικών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR

(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική

κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια

με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του

έργου με χρήση οδηγών (ράγες).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των

άχρηστων υλικών. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους

περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται

με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση

ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι

καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

________________________________________________________________________________

     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

________________________________________________________________________________

Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής

προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο

                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared

                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)

                  |       (SR)        |       (SRnir)       |

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |

ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις

ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του

συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2922

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,
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- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 73.11

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους

συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, είναι γερό

και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν μένουν πάνω του σημάδια και δεν επηρεάζεται απόο

τις ακρέες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό

προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο

μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά

το αλεσμένο κεραμίδι σεδιάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του

μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν  ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή

γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου

ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και

ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την

ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη

και συμπυκνωμένη στρώση 3Α, 15εκ. με διαμορφωμένες ρύσεις, εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο

άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά

από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να

επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η

κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η

ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να πάνω από την

τελική του φυσικού δαπέδου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου

πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε

εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή

μέθοδος ελέγχου :

Χαρακτηριστικά - Συμπεριφορά προϊόντος

Φαινόμενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3

Ανοικτό πορώδες 25%

Ποσοστό Υδατοκορεσμού 16%

Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5

Ατμοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa

Δυναμικό μέτρο

ελαστικότητας 3780 MPa

Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών 6.26 MPa

ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 0.66 MPa

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ k= 9.9E-08 (m/sec)

ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ -

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)

Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3

Βέλτιστη υγρασία 14.6 %

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού

συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο

φορέα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
20 mm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με

χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους

κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και

πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Το όργανο έχει μέγιστο ύψος 2,20μ, μέγιστο πλάτος 1,00μ και μέγιστο μήκος 2,75μ.

Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι 2,15, ενώ ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του  έχει

διαστάσεις 6,40Χ5,00μ.

Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και δύο οριζόντια δοκάρια

ίδιας διατομής. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο

στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κατακόρυφα υποστυλώματα

είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3

σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κάθετα υποστυλώματα προσαρμόζονται 4 χειρολαβές από

σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής με τους προηγούμενους.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή

της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την προστασία από την υγρασία.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι

1,30μ.

Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από

σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού

τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι

αναρτώνται τα καθίσματα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται

από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη

συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες

εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με
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πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00μ  και το ύψος πτώσης του θα

είναι 1,30μ.

Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι με

μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι  αναρτώνται τα καθίσματα της

κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο

γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.

Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο

καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παίδων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01
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KOYNIA ΦΩΛΙΑ

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι

1,30μ.

Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από

σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού

τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι

αναρτάται το κάθισμα φωλιά. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από

διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται

με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που

απολήγουν στο κάθισμα φωλιά.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Ο σκελετός του καθίσματος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και

καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος,

υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,90μ, μήκος 0,90μ και πλάτος 0,40μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας 3,90μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό

των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.

Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο

εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.

Τα πανέλα με το σχέδιο ακρίδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και φέρουν

δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά

φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.

Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του

παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα

και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.
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Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,80μ, μήκος 0,70μ και πλάτος 0,35μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό

των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.

Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο

εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.

Τα πανέλα με το σχέδιο πεταλούδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και

φέρουν δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης.

Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.

Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του

παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα

και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία..

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ5,00μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηματίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης με

δύο ράμπες σε σχήμα Λ. Οι δοκοί έχουν διατομή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις

δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιμεύουν για την άνοδο

και κάθοδο του παιδιού.

Το όργανο συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει  να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
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χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,95μ και διάμετρο 0,80μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο

ασφαλείας κύκλο διαμέτρου 4,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από την πλατφόρμα περιστροφής, τον μηχανισμό στήριξης και την βάση στήριξης.

Η πλατφόρμα έχει πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. με αντιολισθητική επιφάνεια στο

κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατομής 95Χ95χιλ. Στο πάτωμα και στην κολώνα

στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) μέσω χαλυβδοελασμάτων, οι μεταλλικές χειρολαβές

σχήματος Γ και διατομής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και

βαμμένες με πολυεστερική βαφή.

Ο μηχανισμός περιστροφής απαρτίζεται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα

περιστροφής. Η πλάκα έδρασης του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο με το κυρίως σώμα του

μύλου. Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 10mm και φέρει συγκολλητά διάτρητο διαμέτρου

120mm και πάχους 26mm το οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεμάν. Ο άξονας περιστροφής διαμέτρου

45mm μέσω χαλυβδοελάσματος πάχους 10mm συγκολάται  με τον άξονα πάκτωσης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15μ, μήκος περίπου 2,70μ και πλάτος 0,85μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,70μ και πλάτους 3,85μ και το ύψος πτώσης του θα

είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,15μ και δύο οριζόντιες

δοκούς ίδιας διατομής και μήκους περίπου 2,70μ. Σε κάθε οριζόντια δοκό κρέμονται επτά αλυσίδες

γαλβανισμένες εν θερμώ (DIN 766) ανά 0,30μ και στις οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήματα

διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 0,76μ. Τα ξύλινα πατήματα συνδέονται μεταύ τους επίσης με αλυσίδες

οι οποίες στερεώνονται στα υποστυλώματα της κατασκευής.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
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πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του  πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,00μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και πλάτους 3,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι

μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00μ στις οποίες

στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατομής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά τοποθετείται δίχτυ

που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής Φ16χιλ. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων

φέρουν ειδικά διαμορφωμένους πρεσαριστούς συνδέσμους για την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία.

Την κατασκευή συμπληρώνουν μεταλλικές αντιρρήδες για την επιπλέον στήριξη της.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,95μ και τοποθετείται σε ύψος από

περίπου 0,30μ έως 0,40μ από το δάπεδο. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και

πλάτους 3,10μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα

στηρίζεται ξύλινη δοκός διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 2,00μ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,80μ και πλάτος 0,82μ και τοποθετείται σε ύψος

περίπου 0,55μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,80μ και πλάτους 3,85μ και το

ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τρία ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα

στηρίζονται δύο ξύλινες δοκοί διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 1,50μ που σχηματίζουν μεταξύ τους

γωνία 150°.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,40μ μήκος 7,10μ και πλάτος περίπου 4,00μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 10,35μ, πλάτους 7,45μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο

από 1,85μ.

Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια με διακοσμητικά στέγαστρα με κλίση, τα οποία συνδέονται με

γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης με μία τσουλήθρα, ράμπα αναρρίχησης, δίχτυ

αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισμα.

Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25μ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο

επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών μεταλλικών ράβδων τοποθετημένων σε κατάλληλα ύψη

που χρησιμεύει ως κλίμακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 0,40μ από το έδαφος.

Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55μ και φέρει ράμπα αναρρίχησης με λαβές ενώ συνδέεται

με κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω μέρος του πύργου υπάρχει καθισματάκι

κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG με αντιολισθητική επιφάνεια και καμπύλη τη μία πλευρά.

Επίσης ο πύργος φέρει ημικυκλικό μπαλκόνι με πάτωμα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm με

αντιολισθητική επιφάνεια.

Οι δύο πύργοι συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ισορροπίας με μεταλλικά πατήματα και μεταλλικούς

χειρολισθήρες.

Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα με δύο οριζόντια δοκάρια διατομής 120Χ58χιλ.

πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-20χιλ.

Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm και

στηρίζονται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους.

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα μήκους κάτοψης 2,50μ, αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας,

την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED

POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm. Στο

άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το

παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
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Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με

τα εξωτερικά υποστυλώματα του πύργου, έχει διάμετρο περίπου 900χιλ το οποίο στηρίζεται σε δύο

(2) επιπλέον υποστυλώματα διατομής 95x95mm και αντίστοιχου ύψους. Το στοιχείο είναι

κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm.

Η γέφυρα ισορροπίας που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη μορφή κεκλιμένης γέφυρας και έχει

μήκος περίπου 1955χιλ. Αποτελείται από το τμήμα με τα πατήματα και τις οριζόντιες δοκούς που

εξυπηρετούν ως λαβές κατά τη κίνηση κατά μήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο μέρος της κατασκευής

που συνδέει τα δύο πατάρια των πύργων βρίσκεται το τμήμα με τα πατήματα που αποτελείται από δύο

(2) μεταλλικούς κυματοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήματα από υλικό τύπου HPL - MEG

πάχους 12χιλ τοποθετημένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόμενο. Τα κάθε πάτημα

αποτελείται από πλαίσιο κοιλοδοκού με κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου με

αντιολισθητική επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτημα.

Η ράμπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 1,10μ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα

ορθογώνιας διατομής τοποθετημένα σε κλίση, πάνω στα οποία βιδώνονται σανίδες μήκους όσο και το

πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης φέρει ανά τακτά διαστήματα χειρολαβές που βοηθούν

στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα μεταλλική

προσαρμοσμένη ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και

την έξοδο από τη ράμπα.

Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης μήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται μεταξύ του υποστυλώματος

του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώματος, και δύο (2) μεταλλικών σωλήνων

που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώματα. Το δικτύωμα αναρρίχησης αποτελείται από δίχτυ από

συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη σωλήνα που λειτουργεί ως

βοήθημα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95μ μήκος περίπου 5,50μ και πλάτος περίπου 4,00μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 6,80μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,95μ.

Αποτελείται από ένα σπιτάκι, μια πλατφόρμα, μία τσουλήθρα, μία κεκλιμένη αναρρίχηση, ένα

περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και καλαθάκι, μία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισματάκι. Κάτω

από το όργανο υπάρχει πλατφόρμα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων.

Κατασκευάζεται βασικά από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη

με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι από σκληρή

ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα.

Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται

στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την

αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους

περίπου 550mm.

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα

τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.

Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του

σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.

Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια

περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το

απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων

υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες

κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή
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αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα

διατομής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες

βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650χιλ.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής 115 x 115χιλ στα οποία

στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 χιλ.

Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας

από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες.

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής περίπου 95 x 95

χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή

αντοχή τους.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές

και τη βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με

επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες

πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι

κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Στο

κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες

Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ. Για την

πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της πλατφόρμας του

σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ και

μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας.

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα

σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα διατομής

115 x 115χιλ που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η

μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον

ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός

τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού

τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ.

Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας

από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο

αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.

Η κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο

συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής

16χιλ επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα

καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 3,55μ μήκος περίπου 5,30μ και πλάτος περίπου 1,85μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 5,40μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,85μ.

Με εξαίρεση τα μεταλλικά στοιχεία της η κατασκευή είναι σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασμένη από

πριστή και πολυκολλητή ξυλεία.

Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύστημα σκαλοπατιών τα οποία περιστρεφόμενα και πακτωμένα σε

κεντρικό κατακόρυφο στύλο συνθέτουν μια περιστρεφόμενη κλίμακα. Η κλίμακα καταλήγει σε
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τριγωνικό πατάρι που οδηγεί μεταλλική τσουλήθρα. Η περιστρεφόμενη κλίμακα καλύπτεται εξωτερικά

με κατακόρυφες ξύλινες σανίδες –μία για κάθε σκαλοπάτι-. Τέλος η κατασκευή ολοκληρώνεται με

επιστέγαση από θεματικό πανέλο, το οποίο στηρίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο στύλο και στο

δεύτερο στύλο της κατασκευής που διαπερνά το πρώτο σκαλοπάτι και το τριγωνικό πατάρι. Ανάμεσα

στους δύο στύλους αυτούς προσαρμόζεται και η κουπαστή του παταριού που προστατεύει το χρήστη

από την πτώση.

Τα ορθογωνικά σκαλοπάτια της κλίμακας διαστάσεων περίπου 1000x290χιλ έχουν πάχος περίπου 70χιλ

και τοποθετούνται ακτινωτά αφού διαπεράσουν τον κεντρικό μεταλλικό στύλο διατομής Φ88,9χιλ και

πάχους 3χιλ.

Η κλίμακα καταλήγει σε τριγωνικό πατάρι από ξύλινες σανίδες σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να

ολοκληρωθεί η κυκλική κάτοψη της κλίμακας.

Η εξωτερική παρειά κάθε σκαλοπατιού καλύπτεται κατά πλάτος με κατακόρυφη ξύλινη σανίδα πλάτους

330mm, πάχους επίσης 70mm και ύψους κλιμακούμενου ανά πάτημα με το ψηλότερο να προσαρμόζεται

στο ανώτερο πάτημα.

Με τον τρόπο αυτό η συνολική κατασκευή φαίνεται να καλύπτεται περιμετρικά με αντίστοιχη

κλιμακούμενη ξύλινη κατασκευή. Οι κατακόρυφες σανίδες μπορεί να φέρουν επιπλέον χαράξεις ή και

αφαιρέσεις υλικού σε στρατηγικά σημεία βοηθώντας το χρήστη στην ανάβαση αλλά ενισχύοντας και

την αισθητική έκφραση του παιχνιδιού.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα

κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο

χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται

αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.

Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από πανέλα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους

12χιλ με θεματική μορφή. Στο κενό μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλική μπάρα

κρατήματος σε ύψος τέτοιο ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να

κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά

τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Η επιστέγαση που στηρίζεται στους δύο στύλους της κατασκευής αποτελεί πανέλο από υλικό τύπου

HPL - MEG πάχους 12χιλ και έχει θεματική μορφή (π.χ σύννεφο).

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.785,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 1,20μ μήκος περίπου 1,85μ και πλάτος περίπου 0,80μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 4,00μ, πλάτους περίπου 5,00μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο αποτελείται από οκτώ ζεύγη κολώνων. Το κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο κολώνες

διαστάσεων 95x95x1150χιλ η μεγάλη και 95x95x550χιλ η μικρή από το έδαφος.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Ένα σύνθετο όργανο νηπίων με δύο πατάρια ύψους 0,95μ, το ένα με δίριχτη ξύλινη στέγη και

τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές με σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται με τούνελ, μήκους

περίπου 1,00μ.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα

κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο

χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται

αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Ένα σύνθετο δραστηριοτήτων το οποίο αποτελείται από δύο στεγασμένα με δίριχτυ στέγη σπιτάκια

και πατάρι. Η κατασκευή είναι ξύλινη και φέρει διακοσμητικό στεγαστράκι καμπύλου σχήματος με

κλίση.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

Η κατασκευή έχει διαστάσεις, πλάτος 1,60μ, μήκος 1,60μ και ύψος 0,80μ.

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη που
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στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.

Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x 45χιλ.

Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το

τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.

 Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των καθισμάτων,

κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45χιλ.

Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων και

στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε

τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της

κατασκευής.

Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές είναι

κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ.
ύψος με μεταλλικό σκελετό  και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με

μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία. . Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να

είναι πολύ καλά πλαναρισμένη, με βερνίκι εμποτισμού εξωτερικών επιφανειών με τους απαιτούμενους

συνδέσμους, μπουλόνια και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. Τα υλικά εμποτισμού πρέπει να είναι

οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά.

Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή

ατυχημάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7785.1
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Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς

σκυροδέματος,μεταλλικου πλεγματος κ.λ.π.), με τα αντίστοιχα χρώματα (βερνίκια ξύλινων

επιφανειών, ανυλίνες, ριπουλίνες, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), σε δύο στρώσεις , μετά

τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

 Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.02

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ Α05
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Πλήρωση νησίδων  και λοιπών χώρων με κηπαίο χώμα, κοσκινισμένο και απαλλαγμένο

απο κάθε άχρηστο υλικό (ανά m3 τοποθετουμένου  κηπαίου  χώματος, μετρουμένου επίτόπου του έργου

και μεκαταμέτρηση της επιφάνειας που  διαστρώθηκε με κηπαίο χώμα και του μέσου

πάχουςδιαστρώσεως αυτού). Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της

εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ
0,50 Χ 0,50 m

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

εργαλείων και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
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μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ03. 4  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 3  Δένδρα κατηγορίας  Δ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από
1,70 m

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1

 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7

ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .

Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου

διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης

λειτουργίας χωρίς κονσόλα.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης

φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,

ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.3. 2  Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 2  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου     , για τοποθέτηση

προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον    3 mm , με

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων  (προγραμματιστών, μετασχηματιστών

κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά

ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β  Διαστάσεις  50 x 40 x 20 (cm)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 16 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,30

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,22

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

       11/12/2017                11/12/2017

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β 100%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 17,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,80

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10 Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 275 100%

Αποξηλώσεις στοιχείων εξοπλισμού παιδικης χαρας  (παιχνίδια, παγκάκια, φωτιστικοί στύλοι, κάδοι

σκουπιδιών κλπ.) συμπεριλαμβανομενης και της θεμελιωσης, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών

προς φόρτωση , την φορτοεκφόρτωσή τους και την μεταφορα σε οποιαδηποτε αποσταση. Περιλαμβάνεται

η ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή

με τα χέρια όπου απαιτείται.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α 100%

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την

φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους

καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 7,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Κοπή ασφαλτ/δέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

        Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους

και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται

αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM

ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη

εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του

αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες του παρόντος Τιμολογίου.

        Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή

ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν  ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις,

αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων  περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα

άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.

        Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου

σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,86

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 100%

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

 Περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2).
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ΕΥΡΩ : 5,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 11,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,60

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός

είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι

δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων

και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α 100%

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.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 7,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2151 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη
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των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 10,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30 x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 62,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,30

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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 τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921 100%

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,

διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη

δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους

ξυλότυπους.

       Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των

απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους

σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και

υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη

τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η  δαπάνη αρμολογήματος

με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας

και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
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  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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
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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) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας
Β500A

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
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  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης

του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 x 1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Το σώμα φωτιστικού θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ειδική πολυεστερική βαφή

πούδρας για αντοχή στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον ρύπανσης και χημικών αλλοιώσεων  βαφή

σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο διαφανές επίπεδο κάλυμμα για μέγιστη
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διαπερατότητα και αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις καθώς και σταθεροποίηση ως προς

την UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη μηχανικής αντοχής IK ≥08 κατά ΕΝ 62262 (και

δείκτη προστασίας έναντι νερού σκόνης IP≥66 κατά ΕΝ 60598. Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης επί

προσαρμογής σε βραχίονα κατά 0 έως -15ο και για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 0 έως +15ο ή το

σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης  Θα πρέπει

το φωτιστικό να διαθέτει εξαρτήματα για προσαρμογή σε βραχίονα διαφόρων διατομών π.χ. Φ48-60mm

Μέγιστο Βάρος Φωτιστικού με το σύστημα στήριξης ≤ 15 Kgr  . Η οπτική μονάδα LED θα αποτελείται

από συνδυασμό LED και φακών (ένας ανά LED) οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό

υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και αντοχής έναντι στο κιτρίνισμα.με εναλλακτικά σύστημα

ανακλαστήρων.  Τα LED θα πρέπει να τροφοδοτούνται με μέγιστο ρεύμα οδήγησης τα 1000mA. Σε

περίπτωση αστοχίας κάποιου LED θα πρέπει τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά και να μην

διακόπτεται η εν σειρά τροφοδοσία. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8

LEDs .Θερμοκρασία χρώματος  4000Κ ± 5 % και δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI≥ 70 Συμμόρφωση με το

ΕΝ 62471 για τις απαιτήσεις φωτοβιολογικής ασφάλειας. Συμμόρφωση με RG0 ή RG1 για τις

απαιτήσεις φωτιστικών γενικού φωτισμού (General Purpose Luminaires / 500lux.Το φωτιστικό θα

πρέπει να έχει ισχύ από 50 έως και 80W  H ελάχιστη φωτεινή ροή μετά των οπτικών και θερμικών

απωλειών είναι ≥ 5000 lm. Η ελάχιστη απόδοση του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥100 lm/W.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως

εξής:

 Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων
ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση
της θύρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ),

οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ.

- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού

μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.

- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας

Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35 Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου

Κωδικός αναθεώρησης:

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου  σε πίλλαρ  φωτισμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59.01 100%

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU, -R-S (NYY) ονομαστική τάση

600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5x4mm2.

Ολα τις εργασιες θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(1 μετρο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR

(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική

κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια

με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του

έργου με χρήση οδηγών (ράγες).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των

άχρηστων υλικών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR

(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική

κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια

με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του

έργου με χρήση οδηγών (ράγες).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των

άχρηστων υλικών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο
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A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους

περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται

με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση

ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι

καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

________________________________________________________________________________

     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

________________________________________________________________________________

Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής

προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο

                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared

                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)

                  |       (SR)        |       (SRnir)       |

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |

ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις

ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του

συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2922 100%

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 73.11 100%

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους

συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, είναι γερό

και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν μένουν πάνω του σημάδια και δεν επηρεάζεται απόο

τις ακρέες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό

προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο

μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά

το αλεσμένο κεραμίδι σεδιάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του

μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν  ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή

γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου

ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και

ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την

ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη

και συμπυκνωμένη στρώση 3Α, 15εκ. με διαμορφωμένες ρύσεις, εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο

άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά

από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να

επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η

κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η

ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να πάνω από την

τελική του φυσικού δαπέδου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου

πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε

εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή

μέθοδος ελέγχου :

Χαρακτηριστικά - Συμπεριφορά προϊόντος

Φαινόμενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3

Ανοικτό πορώδες 25%

Ποσοστό Υδατοκορεσμού 16%

Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5

Ατμοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa

Δυναμικό μέτρο

ελαστικότητας 3780 MPa

Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών 6.26 MPa

ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 0.66 MPa

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ k= 9.9E-08 (m/sec)

ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ -

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)

Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3

Βέλτιστη υγρασία 14.6 %

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού

συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο

φορέα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100%

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με

χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους

κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και

πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Το όργανο έχει μέγιστο ύψος 2,20μ, μέγιστο πλάτος 1,00μ και μέγιστο μήκος 2,75μ.

Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι 2,15, ενώ ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του  έχει

διαστάσεις 6,40Χ5,00μ.

Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και δύο οριζόντια δοκάρια

ίδιας διατομής. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο

στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κατακόρυφα υποστυλώματα

είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3

σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κάθετα υποστυλώματα προσαρμόζονται 4 χειρολαβές από

σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής με τους προηγούμενους.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή

της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την προστασία από την υγρασία.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι

1,30μ.

Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από

σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού

τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι

αναρτώνται τα καθίσματα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται

από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη

συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες

εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με

πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
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επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00μ  και το ύψος πτώσης του θα

είναι 1,30μ.

Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι με

μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι  αναρτώνται τα καθίσματα της

κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο

γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.

Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο

καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παίδων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

KOYNIA ΦΩΛΙΑ

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι

1,30μ.
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Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από

σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού

τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι

αναρτάται το κάθισμα φωλιά. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από

διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται

με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που

απολήγουν στο κάθισμα φωλιά.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Ο σκελετός του καθίσματος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και

καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος,

υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές

μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί

επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από

graffiti κλπ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,90μ, μήκος 0,90μ και πλάτος 0,40μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας 3,90μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό

των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.

Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο

εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.

Τα πανέλα με το σχέδιο ακρίδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και φέρουν

δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά

φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.

Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του

παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα

και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

Σελίδα 17 από 32



Τιμές Εφαρμογής

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,80μ, μήκος 0,70μ και πλάτος 0,35μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό

των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.

Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο

εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.

Τα πανέλα με το σχέδιο πεταλούδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και

φέρουν δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης.

Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.

Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του

παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα

και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία..

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ5,00μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηματίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης με

δύο ράμπες σε σχήμα Λ. Οι δοκοί έχουν διατομή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις

δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιμεύουν για την άνοδο

και κάθοδο του παιδιού.

Το όργανο συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει  να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.
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Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,95μ και διάμετρο 0,80μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο

ασφαλείας κύκλο διαμέτρου 4,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από την πλατφόρμα περιστροφής, τον μηχανισμό στήριξης και την βάση στήριξης.

Η πλατφόρμα έχει πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. με αντιολισθητική επιφάνεια στο

κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατομής 95Χ95χιλ. Στο πάτωμα και στην κολώνα

στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) μέσω χαλυβδοελασμάτων, οι μεταλλικές χειρολαβές

σχήματος Γ και διατομής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και

βαμμένες με πολυεστερική βαφή.

Ο μηχανισμός περιστροφής απαρτίζεται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα

περιστροφής. Η πλάκα έδρασης του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο με το κυρίως σώμα του

μύλου. Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 10mm και φέρει συγκολλητά διάτρητο διαμέτρου

120mm και πάχους 26mm το οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεμάν. Ο άξονας περιστροφής διαμέτρου

45mm μέσω χαλυβδοελάσματος πάχους 10mm συγκολάται  με τον άξονα πάκτωσης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15μ, μήκος περίπου 2,70μ και πλάτος 0,85μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,70μ και πλάτους 3,85μ και το ύψος πτώσης του θα

είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,15μ και δύο οριζόντιες

δοκούς ίδιας διατομής και μήκους περίπου 2,70μ. Σε κάθε οριζόντια δοκό κρέμονται επτά αλυσίδες

γαλβανισμένες εν θερμώ (DIN 766) ανά 0,30μ και στις οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήματα

διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 0,76μ. Τα ξύλινα πατήματα συνδέονται μεταύ τους επίσης με αλυσίδες

οι οποίες στερεώνονται στα υποστυλώματα της κατασκευής.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του  πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,00μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και πλάτους 3,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι

μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00μ στις οποίες

στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατομής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά τοποθετείται δίχτυ

που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής Φ16χιλ. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων

φέρουν ειδικά διαμορφωμένους πρεσαριστούς συνδέσμους για την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία.

Την κατασκευή συμπληρώνουν μεταλλικές αντιρρήδες για την επιπλέον στήριξη της.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,95μ και τοποθετείται σε ύψος από

περίπου 0,30μ έως 0,40μ από το δάπεδο. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και

πλάτους 3,10μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα

στηρίζεται ξύλινη δοκός διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 2,00μ.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα
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A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,80μ και πλάτος 0,82μ και τοποθετείται σε ύψος

περίπου 0,55μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,80μ και πλάτους 3,85μ και το

ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Αποτελείται από τρία ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα

στηρίζονται δύο ξύλινες δοκοί διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 1,50μ που σχηματίζουν μεταξύ τους

γωνία 150°.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,40μ μήκος 7,10μ και πλάτος περίπου 4,00μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 10,35μ, πλάτους 7,45μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο

από 1,85μ.

Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια με διακοσμητικά στέγαστρα με κλίση, τα οποία συνδέονται με

γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης με μία τσουλήθρα, ράμπα αναρρίχησης, δίχτυ

αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισμα.

Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25μ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο

επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών μεταλλικών ράβδων τοποθετημένων σε κατάλληλα ύψη

που χρησιμεύει ως κλίμακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 0,40μ από το έδαφος.

Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55μ και φέρει ράμπα αναρρίχησης με λαβές ενώ συνδέεται

με κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω μέρος του πύργου υπάρχει καθισματάκι

κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG με αντιολισθητική επιφάνεια και καμπύλη τη μία πλευρά.

Επίσης ο πύργος φέρει ημικυκλικό μπαλκόνι με πάτωμα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm με

αντιολισθητική επιφάνεια.

Οι δύο πύργοι συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ισορροπίας με μεταλλικά πατήματα και μεταλλικούς

χειρολισθήρες.

Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα με δύο οριζόντια δοκάρια διατομής 120Χ58χιλ.

πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-20χιλ.

Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm και

στηρίζονται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους.

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα μήκους κάτοψης 2,50μ, αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας,

την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED

POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm. Στο

άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το

παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με

τα εξωτερικά υποστυλώματα του πύργου, έχει διάμετρο περίπου 900χιλ το οποίο στηρίζεται σε δύο

(2) επιπλέον υποστυλώματα διατομής 95x95mm και αντίστοιχου ύψους. Το στοιχείο είναι
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κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm.

Η γέφυρα ισορροπίας που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη μορφή κεκλιμένης γέφυρας και έχει

μήκος περίπου 1955χιλ. Αποτελείται από το τμήμα με τα πατήματα και τις οριζόντιες δοκούς που

εξυπηρετούν ως λαβές κατά τη κίνηση κατά μήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο μέρος της κατασκευής

που συνδέει τα δύο πατάρια των πύργων βρίσκεται το τμήμα με τα πατήματα που αποτελείται από δύο

(2) μεταλλικούς κυματοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήματα από υλικό τύπου HPL - MEG

πάχους 12χιλ τοποθετημένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόμενο. Τα κάθε πάτημα

αποτελείται από πλαίσιο κοιλοδοκού με κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου με

αντιολισθητική επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτημα.

Η ράμπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 1,10μ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα

ορθογώνιας διατομής τοποθετημένα σε κλίση, πάνω στα οποία βιδώνονται σανίδες μήκους όσο και το

πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης φέρει ανά τακτά διαστήματα χειρολαβές που βοηθούν

στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα μεταλλική

προσαρμοσμένη ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και

την έξοδο από τη ράμπα.

Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης μήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται μεταξύ του υποστυλώματος

του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώματος, και δύο (2) μεταλλικών σωλήνων

που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώματα. Το δικτύωμα αναρρίχησης αποτελείται από δίχτυ από

συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη σωλήνα που λειτουργεί ως

βοήθημα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95μ μήκος περίπου 5,50μ και πλάτος περίπου 4,00μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 6,80μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,95μ.

Αποτελείται από ένα σπιτάκι, μια πλατφόρμα, μία τσουλήθρα, μία κεκλιμένη αναρρίχηση, ένα

περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και καλαθάκι, μία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισματάκι. Κάτω

από το όργανο υπάρχει πλατφόρμα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων.

Κατασκευάζεται βασικά από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη

με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι από σκληρή

ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα.

Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται

στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την

αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους

περίπου 550mm.

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα

τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.

Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του

σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.

Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια

περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το

απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων

υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες

κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή

αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα

διατομής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες

βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650χιλ.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής 115 x 115χιλ στα οποία

στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 χιλ.
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Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας

από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες.

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής περίπου 95 x 95

χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή

αντοχή τους.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές

και τη βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με

επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες

πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι

κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Στο

κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες

Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ. Για την

πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της πλατφόρμας του

σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ και

μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας.

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα

σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα διατομής

115 x 115χιλ που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η

μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον

ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός

τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού

τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ.

Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας

από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο

αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.

Η κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο

συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής

16χιλ επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα

καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 3,55μ μήκος περίπου 5,30μ και πλάτος περίπου 1,85μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 5,40μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,85μ.

Με εξαίρεση τα μεταλλικά στοιχεία της η κατασκευή είναι σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασμένη από

πριστή και πολυκολλητή ξυλεία.

Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύστημα σκαλοπατιών τα οποία περιστρεφόμενα και πακτωμένα σε

κεντρικό κατακόρυφο στύλο συνθέτουν μια περιστρεφόμενη κλίμακα. Η κλίμακα καταλήγει σε

τριγωνικό πατάρι που οδηγεί μεταλλική τσουλήθρα. Η περιστρεφόμενη κλίμακα καλύπτεται εξωτερικά

με κατακόρυφες ξύλινες σανίδες –μία για κάθε σκαλοπάτι-. Τέλος η κατασκευή ολοκληρώνεται με

επιστέγαση από θεματικό πανέλο, το οποίο στηρίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο στύλο και στο

δεύτερο στύλο της κατασκευής που διαπερνά το πρώτο σκαλοπάτι και το τριγωνικό πατάρι. Ανάμεσα

στους δύο στύλους αυτούς προσαρμόζεται και η κουπαστή του παταριού που προστατεύει το χρήστη

από την πτώση.

Τα ορθογωνικά σκαλοπάτια της κλίμακας διαστάσεων περίπου 1000x290χιλ έχουν πάχος περίπου 70χιλ
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και τοποθετούνται ακτινωτά αφού διαπεράσουν τον κεντρικό μεταλλικό στύλο διατομής Φ88,9χιλ και

πάχους 3χιλ.

Η κλίμακα καταλήγει σε τριγωνικό πατάρι από ξύλινες σανίδες σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να

ολοκληρωθεί η κυκλική κάτοψη της κλίμακας.

Η εξωτερική παρειά κάθε σκαλοπατιού καλύπτεται κατά πλάτος με κατακόρυφη ξύλινη σανίδα πλάτους

330mm, πάχους επίσης 70mm και ύψους κλιμακούμενου ανά πάτημα με το ψηλότερο να προσαρμόζεται

στο ανώτερο πάτημα.

Με τον τρόπο αυτό η συνολική κατασκευή φαίνεται να καλύπτεται περιμετρικά με αντίστοιχη

κλιμακούμενη ξύλινη κατασκευή. Οι κατακόρυφες σανίδες μπορεί να φέρουν επιπλέον χαράξεις ή και

αφαιρέσεις υλικού σε στρατηγικά σημεία βοηθώντας το χρήστη στην ανάβαση αλλά ενισχύοντας και

την αισθητική έκφραση του παιχνιδιού.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα

κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο

χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται

αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.

Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από πανέλα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους

12χιλ με θεματική μορφή. Στο κενό μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλική μπάρα

κρατήματος σε ύψος τέτοιο ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να

κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά

τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Η επιστέγαση που στηρίζεται στους δύο στύλους της κατασκευής αποτελεί πανέλο από υλικό τύπου

HPL - MEG πάχους 12χιλ και έχει θεματική μορφή (π.χ σύννεφο).

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.785,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 1,20μ μήκος περίπου 1,85μ και πλάτος περίπου 0,80μ.

Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 4,00μ, πλάτους περίπου 5,00μ και το μέγιστο ύψος

πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Το όργανο αποτελείται από οκτώ ζεύγη κολώνων. Το κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο κολώνες

διαστάσεων 95x95x1150χιλ η μεγάλη και 95x95x550χιλ η μικρή από το έδαφος.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα
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A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Ένα σύνθετο όργανο νηπίων με δύο πατάρια ύψους 0,95μ, το ένα με δίριχτη ξύλινη στέγη και

τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές με σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται με τούνελ, μήκους

περίπου 1,00μ.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα

κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο

χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται

αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Ένα σύνθετο δραστηριοτήτων το οποίο αποτελείται από δύο στεγασμένα με δίριχτυ στέγη σπιτάκια

και πατάρι. Η κατασκευή είναι ξύλινη και φέρει διακοσμητικό στεγαστράκι καμπύλου σχήματος με

κλίση.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει,  και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

Η κατασκευή έχει διαστάσεις, πλάτος 1,60μ, μήκος 1,60μ και ύψος 0,80μ.

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη που

στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.

Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x 45χιλ.

Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το

τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.

 Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των καθισμάτων,
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κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45χιλ.

Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων και

στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε

τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της

κατασκευής.

Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές είναι

κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες

επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια

και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και

χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο

ΕΝ 1176.

Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η

φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα

υποδείξει η υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος
και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με

μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία. . Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να

είναι πολύ καλά πλαναρισμένη, με βερνίκι εμποτισμού εξωτερικών επιφανειών με τους απαιτούμενους

συνδέσμους, μπουλόνια και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. Τα υλικά εμποτισμού πρέπει να είναι

οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά.

Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή

ατυχημάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7785.1 100%

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς

σκυροδέματος,μεταλλικου πλεγματος κ.λ.π.), με τα αντίστοιχα χρώματα (βερνίκια ξύλινων

επιφανειών, ανυλίνες, ριπουλίνες, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), σε δύο στρώσεις , μετά

τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

 Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού
από 0,31 μέχρι 0,60 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.02

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού
από 0,61 μέχρι 0,90 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ Α05 100%

Πλήρωση νησίδων  και λοιπών χώρων με κηπαίο χώμα, κοσκινισμένο και απαλλαγμένο

απο κάθε άχρηστο υλικό (ανά m3 τοποθετουμένου  κηπαίου  χώματος, μετρουμένου επίτόπου του έργου

και μεκαταμέτρηση της επιφάνειας που  διαστρώθηκε με κηπαίο χώμα και του μέσου

πάχουςδιαστρώσεως αυτού). Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της

εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 58

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

εργαλείων και μέσων.

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 59

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : 60

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
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ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 61

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100%

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ03. 4  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 63

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 3  Δένδρα κατηγορίας  Δ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 64

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεμα θάμνων,
 ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353 100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1

 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 65

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 66

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7

ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .

Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου

διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης

λειτουργίας χωρίς κονσόλα.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης

φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,

ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.3. 2  Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 67

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
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(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 2  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 68

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
 από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου     , για τοποθέτηση

προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον    3 mm , με

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων  (προγραμματιστών, μετασχηματιστών

κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά

ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β  Διαστάσεις  50 x 40 x 20 (cm)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 69

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 16 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,30

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

A.T. : 70

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,22

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά
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A.T. : 71

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

       11/12/2017                11/12/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους1 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10 Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας2

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

3

ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

4

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Κοπή ασφαλτ/δέματος5

ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  περιμέτρου
κορμού 0,26 - 0,40 m

6

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας7

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα8

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

9 15-02-01-01

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες10 02-02-01-00 02-02-01-00Γενικές εκσκαφές*

ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

11 02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

12 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

13

ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα14

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C15 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων16 01-05-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών17 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

18 01-05-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι
κατηγορίας Β500A

19 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.03 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 -
80 W, χωρίς βραχίονα

20 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

Σελίδα 1 από 4* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση
μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

21

ΝΑΗΛΜ 62.10.37 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και
αντικατάσταση της θύρας

22

ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35 Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών  φορτίου23

ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.05 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού –  φρεάτια - καλώδια
τύπου Ε1VVU

24

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.25

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.26

ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials)

27

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.28 05-02-02-00 05-02-02-00Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών*

ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου29

ΝΑΟΙΚ 52.81.01 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

30

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ31

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

32

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

33

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ34

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

35

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

36

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

37

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

38

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ39

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ40

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ41

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ42

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

43

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ44

Σελίδα 2 από 4* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

45

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ
ΠΑΤΗΜΑΤΑ

46

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

47

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ48

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ49

ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ.
μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

50

ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες
βάσεως διαλύτου

51 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών52

ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’53

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

54 10-07-01-00

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

55 10-07-01-00

ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος56

ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους57 10-05-02-01

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία
χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

58 10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

59 10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ360 10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α461 10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt62 10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ01.3 Δένδρα, κατηγορίας Δ363 10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεμα θάμνων,
 ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους
πάνω από 1,70 m

64 10-06-04-02 10-06-04-02Κλάδεμα θάμνων*

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

65 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 2

66 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β67

Σελίδα 3 από 4* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
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ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
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Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
 από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

68

ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

69 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος70 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

71 10-08-01-00

       11/12/2017

Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

        11/12/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος

Σελίδα 4 από 4



ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ημερομηνία : 28-11-2017

ΠαρατηρήσειςΕγκύκλιος
Κατηγορίες
Εργασιών

Απόφαση ΦΕΚ
Ημ/νία
Ισχύος

Περιγραφή ΈκδοσηςA/A

21/03/2017 Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού
Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2017

Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον συντελεστή
Τκ=1,203 (2017)

ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6 ��������������������������������������������������5/14-3-2017.....1

19/05/2017 ΚαΠεΤΕ εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις
δημόσιες συμβάσεις έργων του
Ν4412/2016 για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν4412/2016
και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών
δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις
περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του
άρθρου 53.

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 1746Β/19-5-2017ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ,
ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ,
ΝΑΠΡΣ, ΝΑΗΛΜ,
ΝΑΦΡΑ

2

Σελίδα 1 από 1
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