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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 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 αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
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A.T. : 2

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.93.1.ΣΧΕΤ Λείανση - τρίψιμο  άνω επιφάνειας σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%

Λείανση - τρίψιμο με ειδικό μηχάνημα (ελικοπτεράκι) άνω επιφάνειας σκυροδέματος.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαιτουμένων υλικών για την λείανση - τρίψιμο του

δαπέδου, καθώς και η εργασία για την παράδοση αυτού σε χρήση.  Η τελική επιφάνεια του δαπέδου

δεν θα παρουσιάζει  καμία ανωμαλία και θα είναι έτοιμη να δεχθεί το δάπεδο ασφαλείας.

(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01.ΣΧΕΤ Κατασκευή διπλής  μεταλλικής πόρτας περίφραξης 0,80χ 1,20  πάρκου ή παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κατασκευή διπλής  μεταλλικής πόρτας περίφραξης 0,80χ 1,20  πάρκου ή παιδικής χαράς. Αυτή η

πόρτα της περίφραξης θα στερεωθεί με μεντεσέδες ικανούς για το βάρος  αυτής, σε κάθετες

σιδηρογωνιές που θα αγκαλιάζουν το σημείο στήριξης και θα βιδώνονται σε αυτό με βίδες.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της πόρτας στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή της, τα

υλικά στήριξης (βίδες, συγκόληση, κλπ) και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού

προσωπικού και των εργαλείων. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι μεντεσέδες και η

κλειδαριά μαζί με χερούλι καθώς και η συνατότητα   ακινητοποίησης της μισής πόρτας με ειδικό

μηχανισμό που θα πακτώνεται στο έδαφος.Επίσης στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η βαφή της πόρτας

με κατάλληλα υλικά.

Τιμή ανά τεμ (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02.1ΣΧΕΤ Μεταφορά και βάψιμο παλαιού  σκεπασμένου καθιστικού (κιόσκι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7748 100%

Μεταφορά παλαιού   σκεπασμένου καθιστικού (κιόσκι), από την θέση που βρίσκεται σε νέα που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κοπές που είναι απαραίτητες χωρίς να προκληθούν σημαντικές

βλάβες στο κιόσκι,

η προσεκτική μεταφορά τους και τοποθέτησή τους στην νέα θέση.

Λάδωμα σε δύο στρώσεις του κιοσκι , σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός

των στοκαρισμάτων, διπλή στρώση ελαίου.

 (υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02.2ΣΧΕΤ Συντήρηση υφιστάμενων παιχνιδιών παιδικών χαρών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7748 100%

Συντήρηση υφιστάμενων παιχνιδιών παιδικών χαρών

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες (βάψιμο, εξαρτήματα που λείπουν, βίδες που λείπουν

κλπ)

που είναι απαραίτητες για την άριστη και ασφαλή λειτουργία

υφιστάμενων παιχνιδιών παιδικών χαρών.

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός

των στοκαρισμάτων, διπλή στρώση χρώματος.

 (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02.3ΣΧΕΤ Βάψιμο συντήρηση ξύλινης περίφραξης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7748 100%

Στην τιμή περιλαμβάνεται το λάδωμα σε δύο στρώσεις της περίφραξης, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός

των στοκαρισμάτων, διπλή στρώση ελαίου.

 (υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ
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A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.49.3.ΣΧΕΤ Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 40-60 mm (για παιδικές χαρές)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

   Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 40-60 mm. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων

κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης (πράσινης ή σκούρας κόκκινης) πολυουρεθάνης.  Το δάπεδο

αποτελείται από  προκατασκευασμένες πλάκες, διαφόρων διαστάσεων (500*500mm ή 1000*1000 mm).

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγαφές ασφαλείας της σειρά προτύπων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της απόφασης αρ. 28492/18

-5-2009 ΦΕΚ 931/Β'/18-5-2009)

 Πάχος  40-60 mm.    Η άνω στρώση του δαπέδου   θα  έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό

ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας.

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους

έως 10cm (δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, C12/15 με μονή στρώση δομικού πλέγματος S500s),

χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Η εφαρμογή του ελαστικού

δαπέδου ασφαλείας πάνω στη  βάση σκυροδέματος γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης και οι συνδέσεις

μεταξύ των πλακών θα γίνεται με τις απαραίτητες πλαστικές καβίλιες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.49.5.ΣΧΕΤ Συντήρηση ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας   (για παιδικές χαρές)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

   Συντήρηση του ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει την επανασυγκόλληση των ελαστικών πλακών με ειδική εργοστασιακή

κόλλα, καθώς επίσης και την επανατοποθέτηση των ειδικών πίρων μετααξύ αυτών ώστε να ενισχύεται

η δταθερότητα της στρώσης και το δάπεδο να έχει καλή συμπεριφορά σε οποιεσδήποτε καιρικές

συνθήκες. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η τυχόν αντικατάσταση πολύ φθαρμένων ή

καταστραμμένων πλακών.

Συντήρηση ενός μ2 ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m,

ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και

μεταφορά των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ)

και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β 100%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

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

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

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

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

γεωμετρική επιφάνεια.

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

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 18 (>=5km)

(0,19€/m3.km)      18 x 0,19 =    3,42

Συνολικό κόστος άρθρου 14,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,92

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.4.1.ΣΧΕΤ Τραπέζι καθιστικού με  δοκίδες φυσικής ξυλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση τραπεζιού για το κέντρο του στρόγγυλου

καθιστικού   με  δοκίδες φυσικής ξυλείας (μόνο η ξυλεία), κοινοχρήστων χώρων,σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια  μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση τραπεζιού

του καθιστικού  με   δοκίδες φυσικής ξυλείας διαφόρων διαστάσεων ώστε να σχηματισθεί στο κέντρο

του στόγγυλου καθιστικού τραπέζιού. Οι όποιες συνδέσεις θα γίνουν με ανάλογες με τα ανάλογα

βύσματα (ούπα) και βίδες.

 Βαμένη θα είναι επίσης και η ξυλεία με χρώματα ανθεκτικά σε εξωτερικούς χώρους.

Στην τιμή περιλαμβάνονατι η συναρμολόγηση και στερέωση του τραπεζιού   σύμφωνα με τις οδηγίες

της υπηρεσίας, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή του καθώς και η λήψη

μέτρων προστασίας του από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τραπεζιού πλήρως εγκαατεστημένου

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15.1.ΣΧΕΤ Τραμπάλα δύο θέσεων με HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μύλου με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:διαστάσεις περίπου ύψος: 0,80 μ. Μήκος:2,20 μ. πλάτος: 0,85 μ.

               διαστάσεις ορίων ασφαλείας ορίων περίπου μήκος :4,10 μ. πλάτος:2,80μ ύψος

πτώσης: < 0,60 μ.

Τεχνική περιγραφή

- Το σύστημα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε δύο ελατήρια που επιτρέπουν την

ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί διαστάσεων περίπου  1,80

μ. x 0,12μ. x 0,45 μ. με μεταξύ τους διάκενο 20mm. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς,

προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές κα΄ποιας φιγούρας (σκύλου, γάτας, πουλιού κλπ), με φορά προς τον

φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.

Ο φορέας καθώς και οι μορφές κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 800 x 390 x 18mm. Τα καθίσματα

κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

Η βάση αποτελείται από ελατήρια διαστέσεων περίπου ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους

σπείρας 20mm. Κάθε ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και

πλάκα αγκύρωσης. Οι πλάκες αγκύρωσης τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού

βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο

φορέας συνδέεται πάνω στα ελατήρια τα οποία με τη σειρά τους, βιδώνονται πάνω στις αντίστοιχες

πλάκες αγκύρωσης.
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Τιμολόγιο Μελέτης

Αποτελείται από υλικά τα οποία είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΝ 1176.

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. Τα βερνίκια και

τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα. Τα καθίσματα

παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

Το παιγχνίδι θα τυγχάνει έγκρισης και επιλογής της υπηρεσίας.

Το παιχνίδι θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του

''Equipment Safety Law EN 1176-1998'', έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και

συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισμός

Τυποποίησης

 Η επιφάνεια που εδράζεται το παιγχνίδι και η περιοχή γύρω από αυτό θα καλυφθεί με δάπεδο

ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή).

 Τα όργανα των παιδικών χαρών, επιλογής του αναδόχου, θα τελούν υπό την έγκριση της υπηρεσίας

σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην Συγραφή Υποχρεώσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.21.1.ΣΧΕΤ Μονάδα μύλου με HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μύλου με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:διαστάσεις περίπου ύψος: 0,80 μ. διάμετρος:1,60 μ.

               διαστάσεις ορίων ασφαλείας περίπου διάμετρος ορίων:5,60 μ. ύψος πτώσης:0,80 μ.

Τεχνική περιγραφή

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες και HPL (High Pressure Laminate), μεταλλικούς

συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα,

υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

- Πλατφόρμα διαμέτρου 1,60 m, περιστρεφόμενη περί κατακόρυφο άξονα, επιμερισμένη

στά τέσσερα με διαχωριστικούς βραχίονες από χαλυβδοσωλήνα Φ 1''  που

συνδέονται με την περιστρεφόμενη κεφαλή.

- Παράλληλα με το βασικό σκελετό, υπάρχει περιμετρικός κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος

περίπου 0,45μ., διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες εφαρμόζεται κυκλικό κάθισμα

από HPL (High Pressure Laminate) πάχους 20mm. Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο

τεμάχια HPL (High Pressure Laminate) και πάχους 20mm. Στην κάτω επιφάνεια του μύλου εφαρμόζεται

«ποδιά» από HPL (High Pressure Laminate) ώστε να δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα

για τουλάχιστον 0,35 μ. από την εξωτερική διάμετρο.

- Εδρανο με κωνικό τριβέα ώσεως καθέτου μορφής, στο άκρο του κεντρικού σωλήμα

περιστροφής

- Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 0,40μ., στα δύο άκρα του οποίου

εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του

σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή.

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

Αποτελείται από υλικά τα οποία είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΝ 1176.

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. Τα βερνίκια και

τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα. Τα καθίσματα

παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

Το παιγχνίδι θα τυγχάνει έγκρισης και επιλογής της υπηρεσίας.

Το παιχνίδι θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του

''Equipment Safety Law EN 1176-1998'', έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και

συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισμός

Τυποποίησης

 Η επιφάνεια που εδράζεται το παιγχνίδι και η περιοχή γύρω από αυτό θα καλυφθεί με δάπεδο

ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή).

 Τα όργανα των παιδικών χαρών, επιλογής του αναδόχου, θα τελούν υπό την έγκριση της υπηρεσίας

σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην Συγραφή Υποχρεώσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.150,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα
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A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς

δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο

διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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