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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΕΡΓΟ: «Προσαρµογή παιδικών σταθµών ∆ήµου Καισαριανής στις προδιαγραφές 

του νέου θεσµικού πλαισίου»  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η µελέτη αυτή αφορά στο έργο «Προσαρµογή παιδικών σταθµών ∆ήµου 

Καισαριανής στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού 

µελέτης 285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24% (68.496,76). 

 

Στόχος της µελέτης είναι να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις στα κτίρια των 

δηµοτικών παιδικών σταθµών της Καισαριανής προκειµένου να συµµορφωθούν  οι 

λειτουργούντες σταθµοί στις κτιριολογικές προδιαγραφές µε βάση τη δυναµικότητά τους 

για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και η εξασφάλιση της υγιεινής και της 

ασφάλειας για τους χρήστες του σταθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 99/2017 

(ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017) µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων.  

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν: 

• Την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των χώρων µε προδιαγραφές 

ασφαλείας και υγιεινής, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για την 

ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων. 

• Την αναβάθµιση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού του σταθµού µε 

όργανα παιδικής χαράς σύγχρονων προδιαγραφών µε τις απαιτούµενες 

πιστοποιήσεις και τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας για την µείωση της 

επικινδυνότητας στις πτώσεις. 

• Την διευκόλυνση της προσβασιµότητας στους χώρους από όλες τις 

οµάδες των επισκεπτών (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

κλπ). 

Οι παρεµβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω δοµές των δηµοτικών βρεφονηπιακών 

σταθµών: 

1. Α΄ Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής.  

∆/νση: Κλαζοµενών 46 
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2. Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής.  

∆/νση: Κλαζοµενών 46 

3. Β΄ Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

∆/νση: Σµύρνης 19 

4. ∆΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

∆/νση: Νέας Εφέσου & Ανδρέα ∆ηµητρίου 

5. Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

∆/νση: Ερυθρού Σταυρού 20-22 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

1.  Α΄ Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

Ο Α΄ Βρεφικός σταθµός στεγάζεται στον 1ο όροφο διώροφου κτιρίου επί της οδού 

Κλαζοµενών 46 στην Καισαριανή. Ο όροφος συνολικού εµβαδού 169,90µ² αποτελείται 

από τον χώρο του σταθµού εµβαδού 150,76µ², κλιµακοστάσιο εµβαδού 19,14µ² µε 

ανελκυστήρα και στεγασµένη βεράντα εµβαδού 60,80µ² που χρησιµοποιείται σαν χώρος 

παιχνιδιού.  

Ο σταθµός αποτελείται από τους εξής χώρους: 

-είσοδος – αναµονή 

-γραφείο διεύθυνσης 

-Wc προσωπικού 

-αίθουσα ύπνου βρεφών 

-αίθουσα απασχόλησης βρεφών 

-αίθουσα αλλαγών – λουτρό βρεφών 

-χώρος παρασκευής γάλακτος 

-κουζίνα χωρίς παρασκευή φαγητού 

-wc βρεφών 

-πλυντήριο – σιδερωτήριο. 

 

Κατά τον έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι απαιτούνται τροποποιήσεις στις εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις του κτιρίου προκειµένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος χώρος για τις 

λειτουργικές ανάγκες του σταθµού, µε προτεραιότητα τους χώρους ύπνου και 

διηµέρευσης βρεφών, σύµφωνα µε τη δυναµικότητα του σταθµού. 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια και υγιεινή του κτιρίου απαιτούνται παρεµβάσεις στα 

τελειώµατα του κτιρίου και συγκεκριµένα σε: 
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• Κατάλληλες δαπεδοστρώσεις στους χώρους βρεφών 

• Τοποθέτηση αντιθραυστικών µεµβρανών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση µπαρών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση αντικουνουπικών σιτών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Επαναχρωµατισµοί όλων των επιφανειών του σταθµού 

• Επεκτάσεις καθ΄ύψος των κιγκλιδωµάτων των εξωστών 

• Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού 

• Τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς υπαίθριο χώρο παιχνιδιού. 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις προβλέπεται η συµµόρφωση του σταθµού στις διατάξεις 

του ισχύοντος Π∆ 99/2017 µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων. 

 

2.  Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

Ο Α΄ Παιδικός σταθµός στεγάζεται στο ισόγειο διώροφου κτιρίου επί της οδού 

Κλαζοµενών 46 στην Καισαριανή. Το ισόγειο συνολικού εµβαδού 558,80µ² αποτελείται 

από τον χώρο του σταθµού εµβαδού 529,40µ² και κλιµακοστάσιο εµβαδού 21,10µ², 

λεβητοστάσιο εµβαδού 7,90µ².  

Στη δοµή υπάρχει χώρος υπογείου 72,00µ² στο οποίο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι 

αποθηκών, πλυντηρίου και µηχανολογικός χώρος. 

Ο σταθµός διαθέτει αύλειο χώρο παιχνιδιού εµβαδού περίπου 1450,00µ² 

Ο σταθµός αποτελείται από τους εξής χώρους: 

-είσοδος – χώρος για καροτσάκια 

-χωλλ 

-γραφείο διεύθυνσης 

-ιατρείο 

-γραφείο προσωπικού 

- wc προσωπικού 

-αίθουσα ύπνου  νηπίων 

-τρεις (3) αίθουσες απασχόλησης 

-wc βρεφών 

-σιδερωτήριο 

-αποθήκη τροφίµων 

-κουζίνα µε παρασκευή φαγητού 
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Κατά τον έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι απαιτούνται µικρές αλλαγές στις λειτουργίες 

του σταθµού προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες λειτουργίες που 

απαιτούνται σύµφωνα µε τη δυναµικότητα του σταθµού. Επίσης ο αύλειος χώρος δεν 

διαθέτει πιστοποιηµένα όργανα παιδικής χαράς και κατάλληλα υλικά δαπεδόστρωσης 

για παιχνίδι. 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια και υγιεινή του κτιρίου απαιτούνται παρεµβάσεις στα 

τελειώµατα του κτιρίου και συγκεκριµένα σε: 

• ∆απεδόστρωση µε αντιολισθηρό τάπητα  στο χώρο wc βρεφών 

• Επενδύσεις µε πλακίδια στην αποθήκη τροφίµων και όπου αλλού απαιτηθεί κατά 

την υλοποίηση της µελέτης 

• Τοποθέτηση αντιθραυστικών µεµβρανών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση µπαρών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση αντικουνουπικών σιτών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Επαναχρωµατισµοί διαφόρων τµηµάτων των επιφανειών του σταθµού 

• Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού 

• Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς υπαίθριο χώρο παιχνιδιού. 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις προβλέπεται η συµµόρφωση του σταθµού στις διατάξεις 

του ισχύοντος Π∆ 99/2017 µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων. 

 

3.  Β΄ Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

Ο Β΄ Βρεφικός σταθµός στεγάζεται σε ισόγειο πέτρινο κτίσµα µε κεραµοσκεπή επί της 

οδού Σµύρνης 19 στην Καισαριανή. Το κτίριο συνολικού εµβαδού 96,24µ² διαθέτει 

στεγασµένη είσοδο 9,60µ² και αύλειο χώρο εµβαδού 290,00µ².   

Ο σταθµός αποτελείται από τους εξής χώρους: 

-γραφείο 

-δύο αίθουσες ύπνου βρεφών 

-αίθουσα απασχόλησης βρεφών 

- αίθουσα αλλαγών – λουτρό βρεφών 

- wc προσωπικού 

 

- χώρος παρασκευής γάλακτος 
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Κατά τον έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι απαιτούνται παρεµβάσεις στα τελειώµατα και 

στα κουφώµατα του κτιρίου, όπως επίσης και στον εξοπλισµό του αύλειου χώρου ο 

οποίος δεν διαθέτει πιστοποιηµένα όργανα παιδικής χαράς και κατάλληλα υλικά 

δαπεδόστρωσης για παιχνίδι. 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια και υγιεινή του κτιρίου απαιτούνται παρεµβάσεις στα 

τελειώµατα του κτιρίου και συγκεκριµένα σε: 

• Αντικατάσταση των ακατάλληλων και επικίνδυνων κουφωµάτων 

• Επενδύσεις µε πλακίδια στο χώρο παρασκευής γάλακτος 

• Κατασκευή νέων ερµαρίων στο χώρο παρασκευής γαλάκτος 

• Τοποθέτηση αντιθραυστικών µεµβρανών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση µπαρών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση αντικουνουπικών σιτών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Επαναχρωµατισµοί των επιφανειών του σταθµού 

• Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού 

• Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς υπαίθριο χώρο παιχνιδιού κατάλληλα για 

βρέφη. 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις προβλέπεται η συµµόρφωση του σταθµού στις διατάξεις 

του ισχύοντος Π∆ 99/2017 µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων. 

 

4.  ∆΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

Ο ∆΄ Βρεφικός σταθµός στεγάζεται σε ισόγειο κτίσµα µε κεραµοσκεπή επί της οδού Νέας 

Εφέσου και Ανδρέα ∆ηµητρίου στην Καισαριανή. Το κτίριο συνολικού εµβαδού 427,60µ² 

διαθέτει ηµιυπαίθριο χώρο εµβαδού 26,60µ² και δύο αύλειους χώρους παιχνιδιού 

εµβαδού 154,50µ² ο ένας και 444,50µ² ο άλλος.   

Ο σταθµός αποτελείται από τους εξής χώρους: 

-είσοδος – αναµονή 

-γραφείο διευθυντή 

-αποδυτήρια προσωπικού 

-wc προσωπικού 

-δύο αίθουσες ύπνου νηπίων 

-τρεις αίθουσες απασχόλησης νηπίων 
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-wc νηπίων 

-χώρο ύπνου βρεφών 

-αίθουσα απασχόλησης βρεφών 

-αίθουσα αλλαγών – λουτρό βρεφών 

-µαγειρείο – λάντζα 

-πλυντήριο – σιδερωτήριο 

-αποθήκη τροφίµων  

 

Κατά τον έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι απαιτούνται τροποποιήσεις στις εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις του κτιρίου προκειµένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος χώρος για τις 

λειτουργικές ανάγκες του σταθµού, µε προτεραιότητα το τµήµα βρεφών. Επίσης 

απαιτούνται παρεµβάσεις στα τελειώµατα του κτιρίου, στον εξοπλισµό του αύλειου 

χώρου ο οποίος δεν διαθέτει πιστοποιηµένα όργανα παιδικής χαράς και κατάλληλα 

υλικά δαπεδόστρωσης για παιχνίδι και στην κεραµοσκεπή που παρουσιάζει πολλά 

προβλήµατα στεγάνωσης µε αποτέλεσµα να υπάρχει εισροή νερών βροχής στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 

Επιγραµµατικά οι παρεµβάσεις αναφέρονται σε: 

• Στεγάνωση και θερµοµόνωση πλάκας οροφής και αντικατάσταση των 

κατεστραµµένων κεραµιδιών 

• Υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και ξυλουργικές εργασίες για τους νέους χώρους 

που θα δηµιουργηθούν 

• Κατάλληλες δαπεδοστρώσεις στους χώρους διηµέρευσης και ύπνου νηπίων, 

όπου δεν υπάρχουν 

• Τοποθέτηση αντιθραυστικών µεµβρανών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση µπαρών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση αντικουνουπικών σιτών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Σηµειακές στεγανώσεις και επαναχρωµατισµοί όλων των επιφανειών του 

σταθµού 

• Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού 

• Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς υπαίθριο χώρο παιχνιδιού κατάλληλα για 

νήπια και βρέφη. 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις προβλέπεται η συµµόρφωση του σταθµού στις διατάξεις 

του ισχύοντος Π∆ 99/2017 µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 
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λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων. 

 

5.  Βιοκλιµατικός Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Καισαριανής 

Ο Βιοκλιµατικός Βρεφονηπιακός σταθµός στεγάζεται σε διώροφο κτίσµα µε δώµατα και 

κεραµοσκεπή επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 20-22 στην Καισαριανή. Στο ισόγειο 

βρίσκεται ο παιδικός σταθµός και στον 1ο όροφο του κτιρίου στεγάζεται ο βρεφικός 

σταθµός.  

Το κτίριο πρόσφατα κατασκευασµένο ικανοποιεί πλήρως το κτιριολογικό πρόγραµµα 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Κατά τον έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι απαιτούνται παρεµβάσεις στα ανοίγµατα του 

σταθµού και στον αύλειο χώρο παιχνιδιού.  

Επιγραµµατικά οι παρεµβάσεις αναφέρονται σε: 

• Τοποθέτηση αντιθραυστικών µεµβρανών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση µπαρών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Τοποθέτηση αντικουνουπικών σιτών στα ανοίγµατα του σταθµού 

• Σηµειακοί επαναχρωµατισµοί στις επιφάνειες του σταθµού 

• Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις προβλέπεται η συµµόρφωση του σταθµού στις διατάξεις 

του ισχύοντος Π∆ 99/2017 µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών 

προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας δήµων. 

 

 
                                           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

                                                                                               

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                                                        

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
  

 

ΕΡΓΟ: «Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καισαριανής στις προδιαγραφές του 

νέου θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού µελέτης 285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24% 

(68.496,76). 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1o 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου 
«Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καισαριανής στις προδιαγραφές του νέου 
θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού µελέτης 285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24% Το 
έργο χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 37872/16.5.2019 Ένταξη Πράξης 
του NΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του  Υπουργείου 
Εσωτερικών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Επιχορήγηση των ∆ήµων και των Νοµικών 
Προσώπων αυτών για προσαρµογή των λειτουργούντων δηµοτικών βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.99/2017», σύµφωνα µε την 
υπ΄αρ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών (Α∆Α: 7Μ∆1465ΧΘ7-
Ζ00), και από ιδίους πόρους του Νοµικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ¨ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για το υπερβάλλον ποσό πέρα της χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. 
των 247.060,00€ σύµφωνα µε την αριθµ. 11/28-3-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου (Α∆Α: Ω5ΦΧΟΕ2Κ-ΨΘ8). Για την άσκηση 
αρµοδιότητας υλοποίηση της πράξης «Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου 
Καισαριανής στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού 
µελέτης 285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24%  έχει συναφθεί η από 2/9/2020 
Προγραµµατική Σύµβαση  µεταξύ του NΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» «Κύριος του 
έργου & Φορέας λειτουργίας»  και του ∆ήµου Καισαριανής «Φορέας Υλοποίησης».  
 
 
Άρθρο 2ο  Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες. 

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

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ  (15) 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 
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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) ανταποκρινόµενου 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. 

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  
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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 

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. 

- Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που αφορά σε κτίρια που λειτουργούν σαν παιδικοί σταθµοί και 

προκειµένου να γίνονται εργασίες που δε µπορούν να εκτελούνται όταν οι σταθµοί λειτουργούν, 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.  
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- 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 

Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό 

της µελέτης ποσοστό 18 %  ως άρθρο 53 του Ν4412/16, εκτός από την οµάδα δαπανών που 

αναφέρεται στην προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς που υπολογίζονται χωρίς εργολαβικό όφελος. 

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

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 πραγµατικά 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. 
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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 

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 
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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» 

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» 
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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 2020 

 
                                                                                                              Θεωρήθηκε 

 Η Συντάξασα  Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 

 

 

Ελιάνα Χαρίτου   Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Αρχιτεκτων Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



Σελίδα 1 από 9  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
  

ΕΡΓΟ: «Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καισαριανής στις 
προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού µελέτης 
285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24% (68.496,76). 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
  ΑΡΘΡΟ 1ο 
 Αντικείµενο της συγγραφής 
 
 Η παρούσα ΓΣΥ αφορά στο έργο «Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου 
Καισαριανής στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου»  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 κτιριακή προσαρµογή των υφιστάµενων 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Καισαριανής στις προδιαγραφές 
του νέου θεσµικού πλαισίου. Η προσαρµογή αφορά σε αλλαγές εσωτερικών 
διαρρυθµίσεων, σε αναβαθµίσεις στα τελειώµατα των εσωτερικών χώρων, σε 
παρεµβάσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και σε αναπλάσεις των αύλειων χώρων µε 
όργανα παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας. 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,   



 2 

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»,  

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.  Την αριθµ. πρωτ. 37872/16.5.2019 Ένταξη Πράξης του NΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» στο Πρόγραµµα: 

«Επιχορήγηση των ∆ήµων και των Νοµικών Προσώπων αυτών για προσαρµογή λειτουργούντων 

δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές του νέου 

θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 99/2017». 
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20. Την από 2/9/2020 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του NΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» «Κύριος του έργου) και του  

∆ήµου Καισαριανής (Φορέας υλοποίησης) 

21. 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. 
 
 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. 
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 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 
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 
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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 
285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24% (68.496,76). Το έργο χρηµατοδοτείται 
σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 37872/16.5.2019 Ένταξη Πράξης του NΠ∆∆ 
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του  Υπουργείου 
Εσωτερικών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Επιχορήγηση των ∆ήµων και των Νοµικών 
Προσώπων αυτών για προσαρµογή των λειτουργούντων δηµοτικών 
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές του 
νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
π.δ.99/2017», σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκληση του 
Υπ. Εσωτερικών (Α∆Α: 7Μ∆1465ΧΘ7-Ζ00), και από ιδίους πόρους του 
Νοµικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ¨ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για το υπερβάλλον 
ποσό πέρα της χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. των 247.060,00 € σύµφωνα 
µε την αριθµ. 11/28-3-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου (Α∆Α: Ω5ΦΧΟΕ2Κ-ΨΘ8). Για την άσκηση αρµοδιότητας 
υλοποίηση της πράξης «Προσαρµογή Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καισαριανής 
στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου» προϋπολογισµού µελέτης 
285.403,16 € πλέον Φ.Π.Α.  24%  έχει συναφθεί η από 2/9/2020 
Προγραµµατική Σύµβαση  µεταξύ του NΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» «Κύριος 
του έργου & Φορέας λειτουργίας»  και του ∆ήµου Καισαριανής «Φορέας 
Υλοποίησης». 
 
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). 
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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 
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 
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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. 
 
 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 
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∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα, εκπροσώπου του κυρίου του έργου και του αναδόχου. 
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 
 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.") 
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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 2020 
 

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



δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : προσαρμογη παιδικων σταθμων
δημου καισαριανης
στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

1. εργο

1.1. χωματουργικα-καθαιρεσεις

1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ 22.04 8,101 m3

2 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 18,002 m2

3 Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΝΑΟΙΚ 10.03 23,003 tonx10
m

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 10.01.02 105,004 ton

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 4.219,005 ton.km

6 Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.40 2,006 ΤΕΜ

7 Αποξηλωση 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.41 2,007 ΤΕΜ

8 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Γ01.1 70,008 m3

9 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

ΝΑΟΙΚ 20.02 66,009 m3

10 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 550,0010 m2

11 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 0,5011 m3

1.2. σκυροδεματα

1 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα ΝΑΟΔΟ Β51 277,0012 m

2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

ΝΑΟΙΚ 32.01.02 18,0013 m3

3 επισκευη τμηματων σκυροδεματος σε ξυλινη στεγη ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.5 1,0014 ΤΕΜ

1.3. τοιχοποιιες,επιχρισματα

1 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm ΝΑΟΙΚ 78.05.02 56,0015 m2

2 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 60,0016 m2

1.4. δικτυα

1 Νεροχύτης ανοξείδωτος ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.1 2,0017 τεμ.

2 ηλεκτρολογικες εργασιες ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.2 1,0018 τεμ.

1.5. επενδυσεις -επιστρωσεις

1 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΝΑΟΙΚ 73.96 364,0019 m2

2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm ΝΑΟΙΚ 73.33.03 24,0020 m2

3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά ΝΑΟΙΚ 73.26.04 50,0021 m2

4 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm

ΝΑΟΙΚ 74.90.02 20,0022 ΜΜ

5 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά ΝΑΟΙΚ 79.05 230,0023 kg

6 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων ΝΑΟΙΚ 73.76 17,0024 ΜΜ

7 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ. ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 610,0025 m2

8 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ. ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 100,0026 m2

9 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη ΝΑΟΙΚ 79.10 550,0027 m2

10 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 80χιλ. ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.4 20,0028 m2

1.6. κατασκευες ξυλινες-μεταλικες

1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΝΑΟΙΚ 54.46.01 6,0029 m2

2 Κινητές σίτες αερισμού ΝΑΟΙΚ 65.25 353,0030 m2

3 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο ΝΑΟΙΚ 65.31 56,0031 m2

4 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1'' ΝΑΟΙΚ 64.16.01 788,0032 m

5 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα ΝΑΟΙΚ 56.23 8,0033 m2

6 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα ΝΑΟΙΚ 56.24 10,5034 m2
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

7 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΝΑΟΙΚ 72.16 550,0035 m2

8 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ΝΑΟΙΚ 52.79.01 3,0036 m3

9 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 300,0037 kg

10 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ 65.17.06 9,0038 m2

11 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη +
5 mm)

ΝΑΟΙΚ 76.22.02 9,0039 m2

12 σχαρες λουκιων δωματος,καπελα εξαερισμου και επισκευη ραμπας εισοδου ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.42 1,0040 ΤΕΜ

1.7. λοιπα -τελειωματα

1 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 77.84.02 112,0041 m2

2 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

3.880,0042 m2

3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΝΑΟΙΚ Ν\20.2.1.02 74,0043 m2

4 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm ΝΑΟΙΚ 79.49 500,0044 m2

5 Χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.2 55,0045 MM

2. προμηθεια

1 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.21 2,0046 ΤΕΜ

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.22 1,0047 ΤΕΜ

3 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.23 2,0048 ΤΕΜ

4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.24 1,0049 ΤΕΜ

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.25 1,0050 ΤΕΜ

6 ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.26 1,0051 ΤΕΜ

7 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ» ΝΑΟΙΚ Ν\2017.27 1,0052 ΤΕΜ

8 ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.28 2,0053 ΤΕΜ

9 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ» ΝΑΟΙΚ Ν\2017.29 1,0054 ΤΕΜ

10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.30 1,0055 ΤΕΜ

11 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ» ΝΑΟΙΚ Ν\2017.31 1,0056 ΤΕΜ

12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ» ΝΑΟΙΚ Ν\2017.32 1,0057 ΤΕΜ

13 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ» ΝΑΟΙΚ Ν\2017.33 1,0058 ΤΕΜ

14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΝΑΟΙΚ Ν\2017.34 1,0059 ΤΕΜ

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020                ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

χαριτου ελιανα
αρχιτεκτων μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : προσαρμογη παιδικων σταθμων
δημου καισαριανης
στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου

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. εργο

1.1. χωματουργικα-καθαιρεσεις

Καθαιρέσεις πλινθοδομών1 ΝΑΟΙΚ 22.04 8,10 15,70 127,171 m3ΟΙΚ 2222

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

2 ΝΑΟΙΚ 22.45 18,00 16,80 302,402 m2ΟΙΚ 2275

Μεταφορά υλικών με τα χέρια3 ΝΑΟΙΚ 10.03 23,00 5,60 128,803 tonx1
0m

ΟΙΚ 1126

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ
10.01.02

105,00 1,65 173,254 tonΟΙΚ 1104

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

5 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

4.219,00 0,35 1.476,655 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Αποξηλώσεις ντουλαπιων
κουζινας

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.45.40

2,00 100,00 200,006 ΤΕΜΟΙΚ 22.56

Αποξηλωση 2 λεκανων και
επανατοποθετηση τους

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.45.41

2,00 400,00 800,007 ΤΕΜΟΙΚ 22.56

Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

8 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 70,00 19,90 1.393,008 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

9 ΝΑΟΙΚ 20.02 66,00 11,20 739,209 m3ΟΙΚ 2112

Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

10 ΝΑΟΙΚ
22.22.01

550,00 6,70 3.685,0010 m2ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
κρουστικού εξοπλισμού
μειωμένης απόδοσης

11 ΝΑΟΙΚ
22.10.02

0,50 120,90 60,4511 m3ΟΙΚ 2226

Σύνολο : 1.1. χωματουργικα-καθαιρεσεις 9.085,929.085,92

1.2. σκυροδεματα

Πρόχυτα κράσπεδα  από
σκυρόδεμα

1 ΝΑΟΔΟ Β51 277,00 9,60 2.659,2012 mΝΟΔΟ 2921

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C10/12

2 ΝΑΟΙΚ
32.01.02

18,00 78,00 1.404,0013 m3ΟΙΚ 3212

επισκευη τμηματων
σκυροδεματος σε ξυλινη στεγη

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.74.5

1,00 500,00 500,0014 ΤΕΜΟΙΚ 3216

Σύνολο : 1.2. σκυροδεματα 4.563,204.563,20

1.3. τοιχοποιιες,επιχρισματα

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 15 mm

1 ΝΑΟΙΚ
78.05.02

56,00 13,50 756,0015 m2ΟΙΚ 7809

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

2 ΝΑΟΙΚ 71.21 60,00 13,50 810,0016 m2ΟΙΚ 7121

Σύνολο : 1.3. τοιχοποιιες,επιχρισματα 1.566,001.566,00

1.4. δικτυα

Νεροχύτης ανοξείδωτος1 ΝΑΟΙΚ
Ν\75.71.1

2,00 400,00 800,0017 τεμ.

Σε μεταφορά 800,00 15.215,12
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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

Από μεταφορά 800,00 15.215,12

ηλεκτρολογικες εργασιες2 ΝΑΟΙΚ
Ν\75.71.2

1,00 500,00 500,0018 τεμ.

Σύνολο : 1.4. δικτυα 1.300,001.300,00

1.5. επενδυσεις -επιστρωσεις

Επιστρώσεις με τάπητα από
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

1 ΝΑΟΙΚ 73.96 364,00 19,70 7.170,8019 m2ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

2 ΝΑΟΙΚ
73.33.03

24,00 30,00 720,0020 m2ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις τοίχων με
πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή
έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά

3 ΝΑΟΙΚ
73.26.04

50,00 36,50 1.825,0021 m2ΟΙΚ 7328.1

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων
από μάρμαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm

4 ΝΑΟΙΚ
74.90.02

20,00 10,00 200,0022 ΜΜΟΙΚ 7492

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

5 ΝΑΟΙΚ 79.05 230,00 9,50 2.185,0023 kgΟΙΚ 7903

Αντιολισθητικό ελαστικό
παρέμβλημα μαρμάρινων
βαθμίδων

6 ΝΑΟΙΚ 73.76 17,00 5,60 95,2024 ΜΜΟΙΚ 7396

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 40χιλ.

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.2

610,00 75,00 45.750,0025 m2ΟΙΚ 7397

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 50χιλ.

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.3

100,00 82,00 8.200,0026 m2ΟΙΚ 7397

Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

9 ΝΑΟΙΚ 79.10 550,00 7,90 4.345,0027 m2ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 80χιλ.

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.4

20,00 100,00 2.000,0028 m2ΟΙΚ 7397

Σύνολο : 1.5. επενδυσεις -επιστρωσεις 72.491,0072.491,00

1.6. κατασκευες ξυλινες-μεταλικες

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα δρομική, πλάτους
έως 13 cm

1 ΝΑΟΙΚ
54.46.01

6,00 118,00 708,0029 m2ΟΙΚ 5446.1

Κινητές σίτες αερισμού2 ΝΑΟΙΚ 65.25 353,00 45,00 15.885,0030 m2ΟΙΚ 6530

Σκελετός εσωτερικών
χωρισμάτων από αλουμίνιο

3 ΝΑΟΙΚ 65.31 56,00 56,00 3.136,0031 m2ΟΙΚ 6531

Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένους, Φ 1''

4 ΝΑΟΙΚ
64.16.01

788,00 11,80 9.298,4032 mΟΙΚ 6416

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου
μή τυποποιημένα

5 ΝΑΟΙΚ 56.23 8,00 225,00 1.800,0033 m2ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά
επί τοίχου, μή τυποποιημένα

6 ΝΑΟΙΚ 56.24 10,50 180,00 1.890,0034 m2ΟΙΚ 5613.1

Επικεράμωση με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου

7 ΝΑΟΙΚ 72.16 550,00 23,50 12.925,0035 m2ΟΙΚ 7211

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πελεκητή

8 ΝΑΟΙΚ
52.79.01

3,00 380,00 1.140,0036 m3ΟΙΚ 5279

Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

9 ΝΑΟΙΚ
64.01.01

300,00 4,50 1.350,0037 kgΟΙΚ 6401

Υαλοστάσια αλουμινίου
μεμονωμένα, δίφυλλα, με το
ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόμενα (επάλληλα), με ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη

10 ΝΑΟΙΚ
65.17.06

9,00 135,00 1.215,0038 m2ΟΙΚ 6524

Σε μεταφορά 49.347,40 89.006,12
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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

Από μεταφορά 49.347,40 89.006,12

Υαλοπίνακες ασφαλείας
(LAMINATED), συνολικού
πάχους 10 mm (5 mm +
μεμβράνη + 5 mm)

11 ΝΑΟΙΚ
76.22.02

9,00 45,00 405,0039 m2ΟΙΚ 7609.2

σχαρες λουκιων
δωματος,καπελα εξαερισμου
και επισκευη ραμπας εισοδου

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.45.42

1,00 100,00 100,0040 ΤΕΜΟΙΚ 22.56

Σύνολο : 1.6. κατασκευες ξυλινες-μεταλικες 49.852,4049.852,40

1.7. λοιπα -τελειωματα

Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα
υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, με σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας

1 ΝΑΟΙΚ
77.84.02

112,00 12,40 1.388,8041 m2ΟΙΚ 7786.1

Ανακαίνιση χρωματισμών
επιφανειών

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

3.880,00 5,00 19.400,0042 m2ΝΑΟΙΚ 7785.1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.2.1.02

74,00 10,00 740,0043 m2ΟΙΚ 162

Θερμομόνωση με πλάκες
διογκωμένης πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm

4 ΝΑΟΙΚ 79.49 500,00 13,50 6.750,0044 m2ΟΙΚ 7934

Χρωματισμοι σιδηρών
κικλιδωματων

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.67.2

55,00 6,00 330,0045 MMΟΙΚ 7791

Σύνολο : 1.7. λοιπα -τελειωματα 28.608,8028.608,80

167.467,32Σύνολο : 1. εργο

197.611,44Σύνολο : 1. εργο με ΓΕΟΕ

30.144,12Προστίθεται ΓΕΟΕ 18,00%
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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

2. προμηθεια

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.21

2,00 1.400,00 2.800,0046 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.22

1,00 750,00 750,0047 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ
ΤΟΥΝΕΛ

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.23

2,00 5.000,00 10.000,0048 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.24

1,00 5.000,00 5.000,0049 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΖΟΥΓΚΛΑ

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.25

1,00 6.000,00 6.000,0050 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.26

1,00 3.000,00 3.000,0051 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΤΖΙΠΑΚΙ»

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.27

1,00 1.500,00 1.500,0052 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.28

2,00 550,00 1.100,0053 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΤΡΑΚΤΕΡ»

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.29

1,00 4.000,00 4.000,0054 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.30

1,00 2.800,00 2.800,0055 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΦΑΡΜΑ»

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.31

1,00 1.900,00 1.900,0056 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ
ΦΑΡΜΑΣ»

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.32

1,00 1.800,00 1.800,0057 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
«ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.33

1,00 1.500,00 1.500,0058 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

14 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.34

1,00 16.000,00 16.000,0059 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

Σύνολο : 2. προμηθεια 58.150,0058.150,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εργασίες για υπολογισμό απροβλέπτων

1. εργο 197.611,44

Αθροισμα 197.611,44

Απρόβλεπτα 29.641,7215,00%

Αθροισμα 227.253,16

Εργασίες χωρίς απρόβλεπτα

2. προμηθεια 58.150,00

Αθροισμα 58.150,00

Σύνολο ΕΡΓΟΥ 285.403,16

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

285.403,16

68.496,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 353.899,92

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020                ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

χαριτου ελιανα
αρχιτεκτων μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : προσαρμογη παιδικων σταθμων
δημου καισαριανης
στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου
πλαισιου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136
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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 Ν\22.45.40 Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56

Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας (κρεμαστα και δαπεδου περιπου 5μμ), με τη συσσώρευση των

άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την φορτοεκφόρτωσή τους και μεταφορα εναποθεσης σε οποιαδηποτε

αποσταση.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.41 Αποξηλωση 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56

Αποξηλωση μετα προσοχης 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους (εργασια,υλικα,μικρουλικα κλπ) σε

πληρη λειτουργια, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την φορτοεκφόρτωσή τους

και μεταφορα εναποθεσης σε οποιαδηποτε αποσταση.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης 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 υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 19,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,90
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 11,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

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

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".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν

απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση

των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων

(βαρέων έως ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.
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ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και ενενήντα λεπτά

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 120,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,90

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
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μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.5 επισκευη τμηματων σκυροδεματος σε ξυλινη στεγη

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216

επισκευη ολων των  τμηματων  σκυροδεματος σε τοιχεια και δοκους στηριξης της ξυλινης στεγης.

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων

Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των ράβδων με

συρματόβουρτσα ,καθαρισμα (πλυσιμο  με νερο) και την διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2

στρώσεις και

πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου (αποκαλυφθέντος) οπλισμού με

εποξειδικό επισκευαστικο κονίαμα.

στην τιμη συμπεριλαμβανοντε υλικα,εργασια,ικριωματα ,καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων,η

επισκευη τους καθως και ο καθαρισμος της επιφανειας και η μεταφορα των προιοντων καθαιρεσης σε

οποιαδηποτε αποσταση.

1τεμαχιο.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
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σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.1 Νεροχύτης ανοξείδωτος

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης:

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος , με το σύνολο των εξαρτημάτων του.

Περιλαμβάνονται προμηθεια νεροχυτη, οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας υπερχείλισης, τα στηρίγματα, ο

αναμεικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης στην αποχευτεση και με το ζεστο-κρυο νερο και η εργασία

για παράδοση σε κανονική και πληρη λειτουργία ,συμφωνα με τα σχεδια και τις υποδειξεις της

υπηρεσιας.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.2 ηλεκτρολογικες εργασιες

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

ηλεκτρολογικες εργασιες ,προμηθεια και τοποθετηση 1 θερμοσιφωνα , παροχη ψυγειου ,4

πριζες,φωτισμος ,με το σύνολο των εξαρτημάτων τους.

Περιλαμβάνονται προμηθειες υλικων,καλωδιωσεις,υλικα,μικρουλικα και η εργασία για παράδοση σε

κανονική και πληρη λειτουργία,συμφωνα με τα σχεδια και τις υποδειξεις της υπηρεσιας.

(1 τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια

και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg

τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με

τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης

περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7492

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις

της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

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
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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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.4 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 80χιλ.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 80χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη  αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)

κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Η

δεύτερη στρώση,  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): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1
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Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από

διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα,  τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή

υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή

θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και

οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της

αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για

πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και

φεγγιτών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1''

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5279

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

Σελίδα 19 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5
mm)

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.42 σχαρες λουκιων δωματος,καπελα εξαερισμου και επισκευη ραμπας εισοδου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56

4 σχαρες λουκιων δωματος,3 καπελα εξαερισμου και επισκευη ραμπας εισοδου,υλικα και

εργασια,πληρως τοποθετημενα.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7785.1

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος
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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 Ν\20.2.1.02 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 162

Προμήθεια & Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας χρώματος διάφανου. Για τοποθέτηση σε τζάμια ύψους

μέχρι 3,5μ από το δάπεδο εργασίας.

Κόστος υλικού & τοποθέτηση

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,

κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης

πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.2 Χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων εξωστων,κλιμακων κλπ, απο ραβδους συνηθων διατομων , σε δύο

στρώσεις , μετά τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλαιών

χρωμάτων.

εκτελούμενοι ως εν 7081 ΑΤΟΕ ορίζεται.

(1 ΜΜ) σιδηρου κικλιδωματος.

Υλικά και εργασια

Τιμή ενός μμ .

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.21 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,70μ μήκος 2,26μ και πλάτος 0,29μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,73μ, πλάτους 2,29μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,75μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και η δραστηριότητα του οργάνου είναι η ταλάντωση.  Αποτελείται

από 2 βάσεις πάκτωσης και 2 ελατήρια ταλάντωσης, 1 δοκό ταλάντωσης, 4 καθισματάκια και 2

χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.
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Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ.

Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα

πάχους 100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς

πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

και εξαιρετική ασφάλεια για τις παγιδεύσεις δακτύλων.

Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό

διατομής 90x90mm

Καθιστικά: Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά καλύμματα

πολυαμυδικά.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.22 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,60μ μήκος 0,99μ και πλάτος 0,99μ. Απαιτεί μέγιστο

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

Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και η δραστηριότητα του οργάνου είναι η ταλάντωση.  Αποτελείται

από 1 βάση πάκτωσης και 1 ελατήριο ταλάντωσης, 4 καθισματάκια και χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Eλατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα

πάχους 100 microns. Η ένωση του ελατηρίου με το καθιστικό και με τη βάση πάκτωσης θα γίνεται

μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια για τις παγιδεύσεις δακτύλων.

Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 19mm.

Χειρολαβές: εγκοπές σε πάνελ χρωματιστό από HPL πάχους 13mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά καλύμματα

πολυαμυδικά.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:
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1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.23 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,60μ μήκος 4,04μ και πλάτος 2,28μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 7,04μ, πλάτους 5,28μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 1+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 17 παιδιά. Είναι κατάλληλο

για Αμεα.

Αποτελείται από 1 σπιτάκι με τραπεζάκι, καθιστικό και στέγαστρο, 1 τούνελ, 1 κατακόρυφη

αιωρούμενη ρόδα, πάνελα δραστηριοτήτων, εισόδου και περίφραξης και διακοσμητικά στοιχεία.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm ενώ ο λοιπός

σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Σπιτάκι: θα αποτελείται από συνδυασμό χρωματιστών πάνελ    HPL 13mm και πάνελ    HPL 13mm με

όψη ξύλου.

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Τραπεζάκι: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm.

Τούνελ: το τούνελ θα είναι διαμέτρου 45εκ από χυτό πολυαιθυλένιο.

Αιωρούμενη ρόδα: Η ρόδα θα έχει εξωτερική διάμετρο 70εκ και εσωτερική διάμετρο 45εκ. Θα είναι

κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο πάχους 4-5mm.

Πάνελ εισόδου: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm.

Πάνελ κιγκλίδωμα: θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σκελετό και επένδυση από ξύλινες

δοκίδες 45x68mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών
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συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.24 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,00μ μήκος 3,74μ και πλάτος 2,32μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 7,24μ, πλάτους 5,82μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,00μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 2-10 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 13 παιδιά.

Οι δραστηριότητες που προσφέρει είναι ολίσθηση και αναρρίχηση.

Αποτελείται από 2 πατάρια, 2 τσουλήθρες νηπίων, 1 γέφυρα, 1 σκάλα αν’οδου και 2 ράμπες

αναρρίχησης. Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm

ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην

κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε   κολώνες  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής

διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm

πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά

πολυαμιδίου.

Η πλατφόρμες θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm.

Οι τσουλήθρες θα είναι κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με

καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές τους θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά

πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από δάπεδο αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια και πλευρικά

πάνελ κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Η  σκάλα ανάβασης θα είναι κατασκευασμένη από σκαλοπάτια αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια

και πλευρικά πάνελ κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Οι ράμπες  αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον

12,5mm και θα φέρουν λαβές από πολυπροπυλενίου.

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς

συνδέσμους πολυαμιδίου ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης καλυμμένοι με

προστατευτικά πολυαμιδίου

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.
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Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.25 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,10μ μήκος 2,80μ και πλάτος 2,30μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 5,82μ, πλάτους 5,78μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

1,00μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-10 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 12 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα.

Αποτελείται από 2 πατάρια χωρίς σκέπαστρο με διακοσμητικά θέματος ζούγκλα, 1 γέφυρα, 1

τσουλήθρα, 1 κεκλιμένη επιφάνεια αναρρίχησης, 1 σκάλα ανόδου, θεματικά πάνελ με ζώα ζούγκλας

και μπάρες ασφαλείας όπου απαιτούνται.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής

Ø125mm ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm.

Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Πατάρια: κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL 12,5χιλ πάχους.

Γέφυρα: Το πάτωμα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό αλουμίνιο. Δεξιά και

αριστερά η γέφυρα θα φέρει προστατευτικά θεματικά πάνελ  από HPL 13χιλ πάχους τα οποία θα έχουν

επιφάνεια με όψη ξύλου.

Τσουλήθρα: κατασκευασμένη από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή

από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά θεματικά πάνελ από

σύνθετο υλικό πάχους 13mm (HPL), φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από

θερμοστατική ρητίνη και δεν επηρεάζεται από  τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι

χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε χρωστική ακριλική

πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς.

Επιφάνεια αναρρίχησης: θα είναι φτιαγμένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει

πιασίματα - πατήματα αναρρίχησης κατασκευασμένα από μη τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο κατάλληλο

ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς

Σκάλα ανόδου: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιαισθητικό αλουμίνιο. Δεξιά και

αριστερά η σκάλα θα φέρει προστατευτικά πάνελ από HPL 13χιλ πάχους.

Θεματικά πάνελ κατασκευασμένα από HPL 13χιλ πάχους. Τα προστατευτικά πάνελ θα είναι

κατασκευασμένα από HPL 13χιλ πάχους ενώ οι μπάρες ασφαλείας θα είναι ανοξείδωτες.

Μπάρες ασφαλείας: κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Η σύνδεση τους με τον

σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,
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τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.26 ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,60μ μήκος 1,30μ και πλάτος 1,10μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,29μ, πλάτους 4,18μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 10 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα.

Αποτελείται από 1 σπιτάκι  με καθιστικό, τραπεζάκι και σκέπαστρο, και πάνελα εισόδου και

περίφραξης.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm ενώ ο λοιπός

σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Σπιτάκι με σκέπαστρο: θα αποτελείται από συνδυασμό χρωματιστών πάνελ    HPL 13mm και πάνελ

HPL 13mm με όψη ξύλου. Το σκέπαστρο θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Τραπεζάκι: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm..

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.
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Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.27 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ»

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,80μ μήκος 1,50μ και πλάτος 0,70μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,48μ, πλάτους 3,70μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,35μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-6 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

Το όργανο αναπαριστά μικρό τζιπάκι και αποτελείται από πλαϊνα χρωματιστά πάνελ, καθισματάκια,

τιμόνια και ρόδες.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Θεματικά πάνελ: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Τιμόνια: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.28 ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,67μ μήκος 0,51μ και πλάτος 0,26μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 3,30μ, πλάτους 2,26μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει 1 παιδί.  Η δραστηριότητα του

οργάνου είναι η ταλάντωση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Το σώμα της κατασκευής θα αποτελείται από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 140x27mm και θα φέρει

θεματικό πάνελ «κοκκοράκι» ή «παπάκι» κατασκευασμένο από πάνελ HPL.

Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ 18 χιλιοστών από στρώματα σημύδας με

επιφάνεια επικαλυμμένη με ταινία αντιολισθητικής φαινολικής ρητίνης.

Η ταλάντωση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς γαλβανισμένου εν θερμώ μηχανικού

συστήματος το οποίο στο εσωτερικό του θα φέρει κουζινέτο ταλάντωσης.

Η κατασκευή θα φέρει χειρολαβές και ποδολαβές από ισχυρό χυτό πολυαμίδιο.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.29 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ»

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,73μ μήκος 1,96μ και πλάτος 1,12μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,96μ, πλάτους 4,12μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,75μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν
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δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm και θα φέρει θεματικά πάνελ (ροδες τρακτέρ) κατασκευασμένα από πάνελ HPL.

Το όργανο θα φέρει σκέπαστρο  κατασκευασμένο από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm.

Η κατασκευή θα φέρει τούνελ από χυτό πολυαιθυλένιο διαμέτρου 76εκ. και γαλβανισμένη εν θερμώ

μεταλλική μπάρα προστασίας διαμέτρου 30mm. Τέλος, η κατασκευή θα φέρει δραστηριότητα ‘τιμόνι’

κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.30 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,97μ μήκος 2,70μ και πλάτος 1,33μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 6,15μ, πλάτους 4,27μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο του 1,20μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 8 παιδιά.

Αποτελείται από 1 πύργο  με σκάλα ανόδου και 1 τσουλήθρα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο πύργος θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ξύλινα δοκάρια επεξεργασμένης σε κλίβανο, διατομής

70x70mm τα οποία στην κορυφή θα υπάρχουν καπάκια πολυαμιδίου. Το πάτωμα του πύργου θα είναι

κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ πάχους 18mm με επικάλυψη αντιολισθητικού φιλμ φαινόλης. Ο

πύργος θα φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα κατασκευασμένα από ξύλινες σανίδες 105x25mm και

140x27mm.

Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο και θα φέρει γαλβανισμένη εν θερμώ

μπάρα προστασίας  διαμέτρου 30mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

Σελίδα 29 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.800,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.31 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ»

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,05μ μήκος 1,24μ και πλάτος 0,76μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,28μ, πλάτους 3,75μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο του 0,60μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ξύλινα δοκάρια επεξεργασμένης ξυλείας σε κλίβανο, διατομής 70x70mm

τα οποία στην κορυφή θα υπάρχουν καπάκια πολυαμιδίου.

Το σκέπαστρο και οι φράχτες θα είναι κατασκευασμένα από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm

Η κατασκευή θα φέρει καθιστικό από κόντρα πλακέ πάχους 18mm με αντιολισθητική επικάλυψη φίλμ

φαινόλης και πάνελ HPL 13mm.

Τέλος, η κατασκευή θα φέρει δραστηριότητες ‘περιστρεφόμενοι μύλοι’ κατασκευασμένα από πάνελ HPL

13mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως
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οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.32 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ»

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00μ μήκος 1,14μ και πλάτος 0,93μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,14μ, πλάτους 3,93μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από πάνελ κατασκευασμένο από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm και θα φέρει θεματικά πάνελ (άλογο, κάρο, σανό) κατασκευασμένα από πάνελ HPL.

Επίσης θα φέρει περιστρεφόμενο πάνελ ‘ρόδα κάρου’ κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm πάχους.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.33 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00μ μήκος 1,14μ και πλάτος 0,93μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,14μ, πλάτους 3,93μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από πάνελ ‘ Αγελάδα’ κατασκευασμένο πάνελ HPL 13mm πάχους και από

πάνελ ‘αγρότης’ κατασκευασμένο με συνδυασμό από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm και

140x27mm και πάνελ HPL 13mm πάχους.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.34 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,70μ μήκος 14,10μ και πλάτος 8,50μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 17,30μ, πλάτους 11,70μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο

ή ίσο του 0,40μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-8 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 25 παιδιά.

Αποτελείται από  μεταλλικούς δοκούς ισορροπίας, πατήματα ισορροπίας, γέφυρα από σκοινί και

δοκούς ισορροπίας με κρατήματα.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Τα εξαρτήματα συναρμογής θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και
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πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.000,00

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020                ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

χαριτου ελιανα
αρχιτεκτων μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : προσαρμογη παιδικων σταθμων
δημου καισαριανης
στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου
πλαισιου

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 100%

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 5

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. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.40 Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56 100%

Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας (κρεμαστα και δαπεδου περιπου 5μμ), με τη συσσώρευση των

άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την φορτοεκφόρτωσή τους και μεταφορα εναποθεσης σε οποιαδηποτε

αποσταση.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.41 Αποξηλωση 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56 100%

Αποξηλωση μετα προσοχης 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους (εργασια,υλικα,μικρουλικα κλπ) σε

πληρη λειτουργια, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την φορτοεκφόρτωσή τους

και μεταφορα εναποθεσης σε οποιαδηποτε αποσταση.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%

Κατασκευή υπόβασης 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 υπόβασης μεταβλητού πάχους.

Σελίδα 2 από 26



Τιμές Εφαρμογής

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 19,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,90

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 11,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

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

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".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν

απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση
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των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων

(βαρέων έως ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

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

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 120,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,90

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C10/12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
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λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.5 επισκευη τμηματων σκυροδεματος σε ξυλινη στεγη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100%

επισκευη ολων των  τμηματων  σκυροδεματος σε τοιχεια και δοκους στηριξης της ξυλινης στεγης.

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων

Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των ράβδων με

συρματόβουρτσα ,καθαρισμα (πλυσιμο  με νερο) και την διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2

στρώσεις και

πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου (αποκαλυφθέντος) οπλισμού με

εποξειδικό επισκευαστικο κονίαμα.

στην τιμη συμπεριλαμβανοντε υλικα,εργασια,ικριωματα ,καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων,η

επισκευη τους καθως και ο καθαρισμος της επιφανειας και η μεταφορα των προιοντων καθαιρεσης σε

οποιαδηποτε αποσταση.

1τεμαχιο.

(1 τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.1 Νεροχύτης ανοξείδωτος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος , με το σύνολο των εξαρτημάτων του.

Περιλαμβάνονται προμηθεια νεροχυτη, οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας υπερχείλισης, τα στηρίγματα, ο

αναμεικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης στην αποχευτεση και με το ζεστο-κρυο νερο και η εργασία

για παράδοση σε κανονική και πληρη λειτουργία ,συμφωνα με τα σχεδια και τις υποδειξεις της

υπηρεσιας.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια
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A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.2 ηλεκτρολογικες εργασιες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

ηλεκτρολογικες εργασιες ,προμηθεια και τοποθετηση 1 θερμοσιφωνα , παροχη ψυγειου ,4

πριζες,φωτισμος ,με το σύνολο των εξαρτημάτων τους.

Περιλαμβάνονται προμηθειες υλικων,καλωδιωσεις,υλικα,μικρουλικα και η εργασία για παράδοση σε

κανονική και πληρη λειτουργία,συμφωνα με τα σχεδια και τις υποδειξεις της υπηρεσιας.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια

και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg

τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με

τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης

περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm,
κολλητά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1 100%

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7492 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις

της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 25

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

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

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

Σχετικό : 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

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.4 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 80χιλ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 80χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε

δύο στρώσεις. Το Η πρώτη  αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)

κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Η

δεύτερη στρώση,  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) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531 100%

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από

διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα,  τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή

υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή

θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και

οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της

αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για

πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και

φεγγιτών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1''
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
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-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5279 100%

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 100%
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Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm +
μεμβράνη + 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.42 σχαρες λουκιων δωματος,καπελα εξαερισμου και επισκευη ραμπας εισοδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22.56 100%

4 σχαρες λουκιων δωματος,3 καπελα εξαερισμου και επισκευη ραμπας εισοδου,υλικα και

εργασια,πληρως τοποθετημενα.

1τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα
της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά
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A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7785.1 100%

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος

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

A.T. : 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.2.1.02 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 162 100%

Προμήθεια & Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας χρώματος διάφανου. Για τοποθέτηση σε τζάμια ύψους

μέχρι 3,5μ από το δάπεδο εργασίας.

Κόστος υλικού & τοποθέτηση

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,

κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης

πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.2 Χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων εξωστων,κλιμακων κλπ, απο ραβδους συνηθων διατομων , σε δύο

στρώσεις , μετά τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλαιών

χρωμάτων.

εκτελούμενοι ως εν 7081 ΑΤΟΕ ορίζεται.

(1 ΜΜ) σιδηρου κικλιδωματος.

Υλικά και εργασια

Τιμή ενός μμ .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.21 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,70μ μήκος 2,26μ και πλάτος 0,29μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,73μ, πλάτους 2,29μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,75μ.
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Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και η δραστηριότητα του οργάνου είναι η ταλάντωση.  Αποτελείται

από 2 βάσεις πάκτωσης και 2 ελατήρια ταλάντωσης, 1 δοκό ταλάντωσης, 4 καθισματάκια και 2

χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ.

Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα

πάχους 100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς

πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

και εξαιρετική ασφάλεια για τις παγιδεύσεις δακτύλων.

Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό

διατομής 90x90mm

Καθιστικά: Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά καλύμματα

πολυαμυδικά.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.22 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,60μ μήκος 0,99μ και πλάτος 0,99μ. Απαιτεί μέγιστο

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

Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και η δραστηριότητα του οργάνου είναι η ταλάντωση.  Αποτελείται

από 1 βάση πάκτωσης και 1 ελατήριο ταλάντωσης, 4 καθισματάκια και χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Eλατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα

πάχους 100 microns. Η ένωση του ελατηρίου με το καθιστικό και με τη βάση πάκτωσης θα γίνεται

μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο
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μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια για τις παγιδεύσεις δακτύλων.

Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 19mm.

Χειρολαβές: εγκοπές σε πάνελ χρωματιστό από HPL πάχους 13mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά καλύμματα

πολυαμυδικά.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.23 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,60μ μήκος 4,04μ και πλάτος 2,28μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 7,04μ, πλάτους 5,28μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 1+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 17 παιδιά. Είναι κατάλληλο

για Αμεα.

Αποτελείται από 1 σπιτάκι με τραπεζάκι, καθιστικό και στέγαστρο, 1 τούνελ, 1 κατακόρυφη

αιωρούμενη ρόδα, πάνελα δραστηριοτήτων, εισόδου και περίφραξης και διακοσμητικά στοιχεία.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm ενώ ο λοιπός

σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Σπιτάκι: θα αποτελείται από συνδυασμό χρωματιστών πάνελ    HPL 13mm και πάνελ    HPL 13mm με

όψη ξύλου.

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Τραπεζάκι: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm.

Τούνελ: το τούνελ θα είναι διαμέτρου 45εκ από χυτό πολυαιθυλένιο.

Αιωρούμενη ρόδα: Η ρόδα θα έχει εξωτερική διάμετρο 70εκ και εσωτερική διάμετρο 45εκ. Θα είναι

κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο πάχους 4-5mm.

Πάνελ εισόδου: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm.

Πάνελ κιγκλίδωμα: θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σκελετό και επένδυση από ξύλινες

δοκίδες 45x68mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:
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1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.24 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,00μ μήκος 3,74μ και πλάτος 2,32μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 7,24μ, πλάτους 5,82μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,00μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 2-10 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 13 παιδιά.

Οι δραστηριότητες που προσφέρει είναι ολίσθηση και αναρρίχηση.

Αποτελείται από 2 πατάρια, 2 τσουλήθρες νηπίων, 1 γέφυρα, 1 σκάλα αν’οδου και 2 ράμπες

αναρρίχησης. Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm

ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην

κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε   κολώνες  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής

διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm

πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά

πολυαμιδίου.

Η πλατφόρμες θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm.

Οι τσουλήθρες θα είναι κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με

καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές τους θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά

πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από δάπεδο αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια και πλευρικά

πάνελ κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Η  σκάλα ανάβασης θα είναι κατασκευασμένη από σκαλοπάτια αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια

και πλευρικά πάνελ κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Οι ράμπες  αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον

12,5mm και θα φέρουν λαβές από πολυπροπυλενίου.

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς

συνδέσμους πολυαμιδίου ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης καλυμμένοι με

προστατευτικά πολυαμιδίου

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,
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τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.25 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,10μ μήκος 2,80μ και πλάτος 2,30μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 5,82μ, πλάτους 5,78μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

1,00μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-10 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 12 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα.

Αποτελείται από 2 πατάρια χωρίς σκέπαστρο με διακοσμητικά θέματος ζούγκλα, 1 γέφυρα, 1

τσουλήθρα, 1 κεκλιμένη επιφάνεια αναρρίχησης, 1 σκάλα ανόδου, θεματικά πάνελ με ζώα ζούγκλας

και μπάρες ασφαλείας όπου απαιτούνται.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής

Ø125mm ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm.

Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Πατάρια: κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL 12,5χιλ πάχους.

Γέφυρα: Το πάτωμα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό αλουμίνιο. Δεξιά και

αριστερά η γέφυρα θα φέρει προστατευτικά θεματικά πάνελ  από HPL 13χιλ πάχους τα οποία θα έχουν

επιφάνεια με όψη ξύλου.

Τσουλήθρα: κατασκευασμένη από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή

από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά θεματικά πάνελ από

σύνθετο υλικό πάχους 13mm (HPL), φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από

θερμοστατική ρητίνη και δεν επηρεάζεται από  τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι

χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε χρωστική ακριλική

πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς.

Επιφάνεια αναρρίχησης: θα είναι φτιαγμένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει

πιασίματα - πατήματα αναρρίχησης κατασκευασμένα από μη τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο κατάλληλο

ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς

Σκάλα ανόδου: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιαισθητικό αλουμίνιο. Δεξιά και

αριστερά η σκάλα θα φέρει προστατευτικά πάνελ από HPL 13χιλ πάχους.

Θεματικά πάνελ κατασκευασμένα από HPL 13χιλ πάχους. Τα προστατευτικά πάνελ θα είναι

κατασκευασμένα από HPL 13χιλ πάχους ενώ οι μπάρες ασφαλείας θα είναι ανοξείδωτες.

Μπάρες ασφαλείας: κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Η σύνδεση τους με τον

σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015
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2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.26 ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,60μ μήκος 1,30μ και πλάτος 1,10μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,29μ, πλάτους 4,18μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 10 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα.

Αποτελείται από 1 σπιτάκι  με καθιστικό, τραπεζάκι και σκέπαστρο, και πάνελα εισόδου και

περίφραξης.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα 70x70mm ενώ ο λοιπός

σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Σπιτάκι με σκέπαστρο: θα αποτελείται από συνδυασμό χρωματιστών πάνελ    HPL 13mm και πάνελ

HPL 13mm με όψη ξύλου. Το σκέπαστρο θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Τραπεζάκι: θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm, με όψη ξύλου.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από χρωματιστό πάνελ HPL 13mm..

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
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εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.27 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,80μ μήκος 1,50μ και πλάτος 0,70μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,48μ, πλάτους 3,70μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,35μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-6 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

Το όργανο αναπαριστά μικρό τζιπάκι και αποτελείται από πλαϊνα χρωματιστά πάνελ, καθισματάκια,

τιμόνια και ρόδες.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Θεματικά πάνελ: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Τιμόνια: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια
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A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.28 ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,67μ μήκος 0,51μ και πλάτος 0,26μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 3,30μ, πλάτους 2,26μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει 1 παιδί.  Η δραστηριότητα του

οργάνου είναι η ταλάντωση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Το σώμα της κατασκευής θα αποτελείται από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 140x27mm και θα φέρει

θεματικό πάνελ «κοκκοράκι» ή «παπάκι» κατασκευασμένο από πάνελ HPL.

Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ 18 χιλιοστών από στρώματα σημύδας με

επιφάνεια επικαλυμμένη με ταινία αντιολισθητικής φαινολικής ρητίνης.

Η ταλάντωση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς γαλβανισμένου εν θερμώ μηχανικού

συστήματος το οποίο στο εσωτερικό του θα φέρει κουζινέτο ταλάντωσης.

Η κατασκευή θα φέρει χειρολαβές και ποδολαβές από ισχυρό χυτό πολυαμίδιο.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.29 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,73μ μήκος 1,96μ και πλάτος 1,12μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,96μ, πλάτους 4,12μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,75μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν
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δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm και θα φέρει θεματικά πάνελ (ροδες τρακτέρ) κατασκευασμένα από πάνελ HPL.

Το όργανο θα φέρει σκέπαστρο  κατασκευασμένο από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm.

Η κατασκευή θα φέρει τούνελ από χυτό πολυαιθυλένιο διαμέτρου 76εκ. και γαλβανισμένη εν θερμώ

μεταλλική μπάρα προστασίας διαμέτρου 30mm. Τέλος, η κατασκευή θα φέρει δραστηριότητα ‘τιμόνι’

κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.30 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,97μ μήκος 2,70μ και πλάτος 1,33μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 6,15μ, πλάτους 4,27μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο του 1,20μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 8 παιδιά.

Αποτελείται από 1 πύργο  με σκάλα ανόδου και 1 τσουλήθρα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο πύργος θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ξύλινα δοκάρια επεξεργασμένης σε κλίβανο, διατομής

70x70mm τα οποία στην κορυφή θα υπάρχουν καπάκια πολυαμιδίου. Το πάτωμα του πύργου θα είναι

κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ πάχους 18mm με επικάλυψη αντιολισθητικού φιλμ φαινόλης. Ο

πύργος θα φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα κατασκευασμένα από ξύλινες σανίδες 105x25mm και

140x27mm.

Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο και θα φέρει γαλβανισμένη εν θερμώ

μπάρα προστασίας  διαμέτρου 30mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών
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συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.800,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.31 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 2,05μ μήκος 1,24μ και πλάτος 0,76μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,28μ, πλάτους 3,75μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο του 0,60μ.

Απευθύνεται σε παιδιά 1+ έτους και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ξύλινα δοκάρια επεξεργασμένης ξυλείας σε κλίβανο, διατομής 70x70mm

τα οποία στην κορυφή θα υπάρχουν καπάκια πολυαμιδίου.

Το σκέπαστρο και οι φράχτες θα είναι κατασκευασμένα από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm

Η κατασκευή θα φέρει καθιστικό από κόντρα πλακέ πάχους 18mm με αντιολισθητική επικάλυψη φίλμ

φαινόλης και πάνελ HPL 13mm.

Τέλος, η κατασκευή θα φέρει δραστηριότητες ‘περιστρεφόμενοι μύλοι’ κατασκευασμένα από πάνελ HPL

13mm.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

Η επιλογή και προμήθεια του οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και σύμφωνα με
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τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.32 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00μ μήκος 1,14μ και πλάτος 0,93μ. Απαιτεί μέγιστο

χώρο ασφαλείας μήκους 4,14μ, πλάτους 3,93μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από πάνελ κατασκευασμένο από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm

και 140x27mm και θα φέρει θεματικά πάνελ (άλογο, κάρο, σανό) κατασκευασμένα από πάνελ HPL.

Επίσης θα φέρει περιστρεφόμενο πάνελ ‘ρόδα κάρου’ κατασκευασμένο από πάνελ HPL 13mm πάχους.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

A.T. : 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.33 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00μ μήκος 1,14μ και πλάτος 0,93μ. Απαιτεί μέγιστο

Σελίδα 24 από 26



Τιμές Εφαρμογής

χώρο ασφαλείας μήκους 4,14μ, πλάτους 3,93μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο ή ίσο του

0,60μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2+ ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 παιδιά. Είναι

κατάλληλο για Αμεα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των μελών του οργάνου είναι ενδεικτικά και θα γίνουν

δεκτά υλικά με τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, αντοχές και εγγυήσεις.

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από πάνελ ‘ Αγελάδα’ κατασκευασμένο πάνελ HPL 13mm πάχους και από

πάνελ ‘αγρότης’ κατασκευασμένο με συνδυασμό από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 105x25mm και

140x27mm και πάνελ HPL 13mm πάχους.

Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από

αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T. : 59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.34 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 51.04.01 100%

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,70μ μήκος 14,10μ και πλάτος 8,50μ. Απαιτεί

μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 17,30μ, πλάτους 11,70μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο

ή ίσο του 0,40μ. Απευθύνεται σε παιδιά 2-8 ετών και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 25 παιδιά.

Αποτελείται από  μεταλλικούς δοκούς ισορροπίας, πατήματα ισορροπίας, γέφυρα από σκοινί και

δοκούς ισορροπίας με κρατήματα.

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα. Στην κορυφή των

κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Τα εξαρτήματα συναρμογής θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Το όργανο πρέπει να φέρει τα:

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

3. Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017

Με την παράδοση του οργάνου θα παραδοθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του εξοπλισμού (κατόψεις,

τομές, αποστάσεις ασφαλείας), αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου και τεύχος οδηγιών

συντήρησης εξοπλισμού. Το όργανο θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό

και την πιστοποίηση συμβατότητας / συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
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κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη,

στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού

κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε

που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση

του.

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον και όλα τα υλικά

(σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως

οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.

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

τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του οργάνου στον τόπο του έργου, τα υλικά,

μικροϋλικά και οι εργασίες τοποθέτησής του σε πλήρη λειτουργία, στο μέρος που θα υποδείξει η

υπηρεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.000,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020                ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

χαριτου ελιανα
αρχιτεκτων μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : προσαρμογη παιδικων σταθμων
δημου καισαριανης
στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών1 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων2

ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια3

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

4

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας5

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.40 Αποξηλώσεις ντουλαπιων κουζινας6

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.41 Αποξηλωση 2 λεκανων και επανατοποθετηση τους7

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους8 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

9 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

10

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

11 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα12 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με
σκυρόδεμα

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 32.01.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

13

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.5 επισκευη τμηματων σκυροδεματος σε ξυλινη στεγη14

ΝΑΟΙΚ 78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm15

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα16 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.1 Νεροχύτης ανοξείδωτος17

ΝΑΟΙΚ Ν\75.71.2 ηλεκτρολογικες εργασιες18

ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)19 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

20

ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
10x10 cm, κολλητά

21 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm

22

ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά23

ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων24

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 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη27

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.4 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 80χιλ.28

ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

29 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα

ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού30

ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο31 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ 64.16.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1''32

ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα33 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα34 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου35 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή36

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

37

ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και
τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη

38 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ 76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10
mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)

39 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.42 σχαρες λουκιων δωματος,καπελα εξαερισμου και επισκευη
ραμπας εισοδου

40
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

41 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών42

ΝΑΟΙΚ Ν\20.2.1.02 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

43

ΝΑΟΙΚ 79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm

44 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων

ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.2 Χρωματισμοι σιδηρών κικλιδωματων45

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.21 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ46

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.22 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ47

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.23 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ
ΤΟΥΝΕΛ

48

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.24 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

49

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.25 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΟΥΓΚΛΑ50

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.26 ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ51

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.27 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΖΙΠΑΚΙ»52

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.28 ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ53

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.29 ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΤΡΑΚΤΕΡ»54

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.30 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ55

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.31 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΦΑΡΜΑ»56

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.32 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΣ»57

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.33 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΑΓΕΛΑΔΑ ΦΑΡΜΑΣ»58

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.34 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ59

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι μελετητές

χαριτου ελιανα
αρχιτεκτων μηχανικος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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