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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

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

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

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

γενικών εκσκαφών της οδού,

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

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

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

οποιεσδήποτε συνθήκες,

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

σχηματισμός των αναβαθμών

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

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

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ.

σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010).

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

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

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

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

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

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

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

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

τοπικούς περιορισμούς.
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

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

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

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Tιμή ενός m3 ευρώ 0,700

(Ολογράφως) : τέσσερα

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      15 x 0,22 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 4,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

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

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

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.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      15 x 0,22 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 23,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,55

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      15 x 0,22 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 23,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,90

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη

από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς

χειρωνακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων

ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων

κατασκευών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο

φόρτωσης, η επιλογή αξιοποιήσιμων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από

την μελέτη) και η φόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς

οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκεής, με βάση αναλυτική

επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      15 x 0,22 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 14,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.01 Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση - μεταφορά (περιλαμβάνεται στην τιμή) και την

ταξινόμηση, αποθήκευση των χρησίμων υλικών και μεταφορά τους (περιλαμβάνεται στην τιμή) σε χώρο

που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,40

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου κουφωμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου 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 : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

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

γεωμετρική επιφάνεια.

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

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20(>=5km)

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 15,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β62.01 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης με σκύρα διαστάσεων 3,0 - 5,0 εκ.

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2815

    Πλήρωση  τάφρων δικτύου  αποστράγγισης  κονίστρας  γηπέδου ποδοσφαίρου, με  διαβαθμισμένο

θραυστό  υλικό (σκύρα), διαστάσεων 3,0 - 5,0 εκ.

Στον πυθμένα των τάφρων αποστράγγισης θα τοποθετούνται τα μεγαλύτερα σκύρα, η δε πλήρωση θα

συνεχίζεται κατά στρώσεις προς τα πάνω με βαθμιαία  μείωση των διαστάσεών τους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού πλήρωσης των τάφρων αποστράγγισης, η

φορτοεκφόρτωση η αποζημίωση για την καθυστέρηση του    μεταφορικού μέσου κατά τη

φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά του υλικού πλήρωσης των  τάφρων από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής

μέχρι το έργο και η εργασία πλήρωσης,  σύμφωνα με όσα καθορίζονται πιο πάνω και τα σχέδια της

μελέτης.

        Για την πληρωμή επιμετράται ο όγκος που προκύπτει σύμφωνα με τις διαστάσεις και κλίσεις

που αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις οδηγίες της Υπηρεσίας κατά

την εκτέλεση του έργου.

 Τιμή για 1 κυβικό μέτρο έτοιμης πλήρωσης τάφρων αποστράγγισης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Γ01.1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  με ψηφίδες από υλικό λατομείου
διαστάσεων 1,7-3,0 εκ.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121.Β

   Κατασκευή   υπόβασης με ψηφίδες από υλικό λατομείου (σκύρα σκυροδέματος)  διαστάσεων 1,7-3,0

εκ.  απαλλαγμένες από λεπτόκοκκο υλικό, πάχους σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας, πάνω σε

υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από  υλικό  της  Π.Τ.Π. 0180 που

πληρώνεται ιδιαίτερα  και διαμορφωμένη  υψομετρικά  στα  υψόμετρα,  που προβλέπονται από τη

μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η  προμήθεια του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση

για την  καθυστέρηση  του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση,  η μεταφορά από τη θέση

προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι το έργο,  η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση,

σύμφωνα  με  τα προηγούμενα και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται

συμπληρωματικά  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Η επιφάνεια υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν  τελικά  μετά την πλήρη

συμπύκνωση.

(1 μ3 μέτρο υπόβασης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Γ01.2.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)  διαστάσεων
0,4-1,7 εκ.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121.Β

   Κατασκευή   υπόβασης από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)  διαστάσεων 0,4-1,7 εκ.  απαλλαγμένες από

λεπτόκοκκο υλικό, πάχους σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας, πάνω σε υπάρχουσα πλήρως
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διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από  υλικό  της  Π.Τ.Π. 0180 που πληρώνεται ιδιαίτερα  και

διαμορφωμένη  υψομετρικά  στα  υψόμετρα,  που προβλέπονται από τη μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η  προμήθεια του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση

για την  καθυστέρηση  του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση,  η μεταφορά από τη θέση

προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι το έργο,  η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση,

σύμφωνα  με  τα προηγούμενα και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται

συμπληρωματικά  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Η επιφάνεια υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν  τελικά  μετά την πλήρη

συμπύκνωση.

(1 μ3 μέτρο υπόβασης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α17.01 Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας γηπέδων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1420

      Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οποιασδήποτε έκτασης, γηπέδων ή άλλων εκτεταμένων χώρων

με μηχανικά μέσα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια  της μελέτης και την Π.Τ.Π 33 του

Υ.Δ.Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αναμόχλευση και η ισοπέδωση της υπάρχουσας στρώσης με

διαμορφωτήρα (GRADER), οι εκσκαφές ή οι επιχώσεις  μικρής  έκτασης ή  όγκου, που δεν μπορούν να

επιμετρηθούν διαφορετικά, η  προσθήκη νέου υλικού εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο (η δαπάνη

προμήθειας και προσκόμισης του οποίου δεν περιλαμβάνεται  στην  παρούσα  τιμή), η  εναλλάξ

διαβροχή  και  συστηματική  κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα αναλόγου βάρους και γενικά η ισοπέδωση

και η μόρφωση  της  επιφάνειας με μεγάλη προσοχή, ώστε να γίνει ισχυρή και ανθεκτική και με τις

κλίσεις που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης.

(1 τετραγωνικό μέτρο ισοπεδωμένης και μορφωμένης επιφανείας )

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  με άμμο λατομείου

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Β

   Κατασκευή   υπόβασης με άμμο λατομείου (φίλερ),  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά",  που προβλέπονται από τη μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η  προμήθεια του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση

για την  καθυστέρηση  του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση,  η μεταφορά από τη θέση

προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι το έργο,  η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση,

σύμφωνα  με  τα προηγούμενα και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται

συμπληρωματικά  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Η επιφάνεια υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν  τελικά  μετά την πλήρη

συμπύκνωση.

(1 μ3 μέτρο υπόβασης) 

Tιμή ενός m3 ευρώ 11,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20(>=5km)

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 15,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

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
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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

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 C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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:
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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

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 C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

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

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51.2.ΣΧΕΤ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (0,06χ0,22-0,25)

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20,

διατομής τουλάχιστον 100Χ0,22-0,25Χ6 cm  σύστασης από αδρανή υλικά και τσιμέντο με απότμηση,

σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. (ΕΛΟΤ ΕΝ 1340: 2003/AC:2006 - αρ. απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 12394/406 ΦΕΚ 1794

τΒ'/28-8-2009), προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,πάρκων και παιδικών

χαρών  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση,

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

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

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

        Στην τιμή περιλαμβάνεται

- 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 με τη βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,25

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.1 Λείανση - τρίψιμο  άνω επιφάνειας σκυροδέματος

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

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

Σελίδα 30 από 60



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,19

(Ολογράφως) : ένα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.3 Δάπεδο σταμπωτό

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Επίστρωση δαπέδων με χυτό σταμπαριστό δάπεδο ενδεικτικού τύπου STONE SYSTEM με ανάγλυφη

επιφάνεια, αποτελούμενο από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 εκατοστών, οπλισμένο με δομικό πλέγμα

Τ131 ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου τουλάχιστον 650 γραμ./κ.μ. σκυροδέματος για την

αποφυγή ρηγματώσεων χρωματισμένο διεμποτισμού με μίγμα σκληρυντικών από οξείδια μετάλλων

χαλαζιακή άμμο πυριτικά αδρανή κλπ. σε τρείς στρώσεις του 1,0 χλγ/τ.μ. δαπέδου η κάθε μία τύπου

HARDSTONE, με επίπαση και επιφανειακή κατεργασία, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια τύπου

MATSTONE, όταν είναι στο πλαστικό του στάδιο, σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας, αφού προηγουμένως

με επίπαση η επιφάνεια επικαλυφθεί με ειδική αντικολλητική σκόνη με οξείδια μετάλλων τύπου

STONART  για τον χρωματισμό των αρμών και την αποτύπωση των σχεδίων. Μετά της δαπάνης κοπής

αρμών συστολής - διαστολής, πλυσίματος του δαπάδου και επικάλυψης της επιφάνειας με ειδική

διαφανή ρητίνη τύπου SEALFLOOR.

Πιό αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής είναι ο παρακάτω:

   Στην επιφάνεια όπου θα κτασκευασθεί το χυτό και σταμπαριστό δάπεδο θα τοποθετηθούν αρχικά οι

ξυλότυποι και το δομικό πλέγμα και πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20 θα

εισάγονται στην μπετονιέρα οι ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία τουλάχιστον 650 γραμ/κ.μ.

   Μετά τη σκυροδέτηση θα απλώνεται πάνω στο σκυρόδεμα με επίπαση και επιφανειακή κατεργασία

μίγμα χρώματος και σκληρυντικών οξείδια μετάλλων χαλαζιακή άμμο, πυριτικά αδρανή, ανόργανες

χρωστικές ουσίες κλπ. σε τρείς  στρώσεις του 1,0 γλγ/τ.μ. η κάθε μία τύπου HARDSTONE.

  Ακολούθως όταν το δάπεδο είναι στο πλαστικό του στάδιο η επιφάνεια επικαλύπτεται με ειδική

αντικολλητική, αδιάβροχη σκόνη οξειδίων των μετάλλων τύπου STONART για τον χρωματισμό των αρμών

και για την αποτύπωση των σχεδίων με ειδικά εύκαμπτα καλούπια τύπου MATSTONE. Μετά την πάροδο

τουλάχιστον 48 ωρών κόβονται οι αρμοί συστολής - διαστολής πάχους 3 χιλιοστών ανά 20 τ.μ.

δαπέδου και γίνεται πλύσιμο με νερό με πιεστικό μηχάνημα 100 atm για την απομάκρυνση του

πλεονάζοντος υλικού και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

   Στο τέλος και μόνον εφόσον η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή, εφαρμόζεται μια ειδική

διαφανής, στερεωτική ρητίνη σε δύο στρώσεις με αναλογία 150 γρμ/τ.μ. καθε μία η οποία

στεγανοποιεί την επιφάνεια του δαπέδου με αποτέλεσμα να είναι ανθεκτικό στη σκόνη, τις λιπαρές

ουσίες, έλαια, οξέα, υγρασία και παγωνιά.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαιτουμένων υλικών που ενσωματώνονται στο δάπεδο η

αξία όλων των απαιτουμένων υλικών, που περιλαμβανομένης και της μορφώσεως με μικροεκσακφές -

μικροεπιχώσεις της επιφάνειας του εδάφους , όπου εδράζεται το δάπεδο.

(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.4 Κατασκευή δαπέδων πεζοδρομίων,νησίδων, πλατειώνκλπ.,  με  πλάκες πεζοδρομίου
βοτσαλωτές

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2922

     Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ., με

βοτσαλωτές αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους

τουλάχιστον 3,5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 1,00 εκ. από ψιλό βότσαλο, διαστάσεων

τσιμεντοπλακών 0,40 Χ 0,40 μ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε.

(Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ)και θα είναι σύμφωνες με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-

02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Οι πλάκες  θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 και τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των

αντιολισθηρών βοτσαλωτών πλακών, των υλικών στερέωσης, κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η

δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5

έως 3,0 εκ.  και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του

έργου.

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως

(1 m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 17,39

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.6.1 Τοποθέτηση πλακών οδηγού όδευσης τυφλών

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2922

      Για την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών  η οποία συνίσταται από λωρίδες επίστρωσης,

διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης. Για την κατασκευή του οδηγού

όδευσης τυφλών   χρησιμοποιούνται κίτρινες τετράγωνες αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες

διαστάσεων 40Χ40Χ3,5 ( 3 mm ), σύστασης από αδρανή υλικά, τσιμέντο και χρώμα,  οι οποίες θα

συμμορφώνονται  πλήρως με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003(ΕΛΟΤ ΕΝ 1339: 2003/AC:2006 - αρ.

απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 12394/406 ΦΕΚ 1794 τΒ'/28-8-2009) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, σύμφωνα

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

α) Πλάκες ριγέ με πλατιές και αραιές  ρίγες που τοποθετούνται με τις ρίγες  παράλληλα με  τον

άξονα της κίνησης για να οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.

β) Πλάκες φολιδωτές με έντονες φολίδες και χρώμα πάντοτε κίτρινο που τοποθετούνται για να

ειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα στη όραση για ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο.

γ)Πλάκες φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες που τοποθετούνται στα σημεία

αλλαγής κατεύθυνσης.

     Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των

αντιολισθηρών  πλακών, των υλικών στερέωσης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη

τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη τσιμεντοκονίας έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. και κάθε

άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,66

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.4.01 Κατασκευή δαπέδων με ακανόνιστες σχιστολιθικές πλάκες

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2922

     Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ.,  με

ακανόνιστες σχιστολιθικές πλάκες πάχους από 1,5 - 2,5 εκ. και θα είναι σύμφωνες με την μελέτη

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

Οι πλάκες  θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 και τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των

ακανόνιστων σχιστολιθικών πλακών, των υλικών στερέωσης, κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η

δαπάνη τοποθέτησης, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,0 έως 3,0 εκ.  και κάθε

άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,61

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον

διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους >= 280

gr/m2, εφελκυστικής αντοχής >= 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+-

20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση >= 3000N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους

1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
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- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος

- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν

φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.03.01 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2861

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με

οπές διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση

άκρων τύπου τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση

έδρασης.

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με

την τυπική διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα,

γεωύφασμα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.

 Εσωτερικής διαμέτρου 200mm.

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα

ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.03.02 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 300mm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2862

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με

οπές διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση

άκρων τύπου τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση

έδρασης.

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με

την τυπική διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα,

γεωύφασμα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.

 Εσωτερικής διαμέτρου 300mm.

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα

ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,80

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.07 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς
ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,90

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης

περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα

της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους

δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με

σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η

διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες

αντλήσεις και αντιστηρίξεις

- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,

πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί

δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του
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προμηθευτή

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό

υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής

(ΥΕΧΑ)

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την

εκσκαφή)

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.290,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9411 Καθαίρεση φωτιστικού σώματος νατρίου υδραργύρου 250W ή 400W

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Καθαίρεση  φωτιστικού  σώματος  νατρίου υδραργύρου 250W ή 400W , δηλαδή εργασία

για   την  αποσύνδεση  της  ηλεκτρικής  εγκαταστάσεως  και  την  αποσύνδεση  του

φωτιστικού   σώματος   από   του   μεταλλικού  βραχίονα  του  τσιμεντοιστού  και

...?... επανατοποθέτηση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.08 Κιγκλιδώματα περίφραξης σχολικών κτιρίων (πάρκων,  παιδικών χαρών κλπ ) ελεύθερου
ύψους 1500mm κλπ από προκατασκευασμένα  κιγκλιδώματα  τύπου ΑΣΚΟ

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Κιγκλιδώματα περίφραξης σχολικών κτιρίων (πάρκων,  παιδικών χαρών κλπ) ελεύθερου  ύψους 1500mm

από προκατασκευασμένα κιγκλιδώματα από δομικό χάλυβα κατα ΕΝ 10025, αποτελούμενα από:

-Περαστή σχάρα  ύψους περίπου  1400 mm, με κατακόρυφες λάμες στήριξης 25/3 mm,  οριζόντιες

περαστές ράβδους Φ5 mm (στο κέντρο της λάμας στήριξης),με βροχίδα  περίπου 50Χ125 mm (αξονική

53Χ132 mm) και περιμετρική λάμα για σύνδεση με τα υποστηλώματα διατομής 25/5 mm.

 Υποστηλώματα  τοποθετημένα ανά 1,50 m, από λάμα διατομής 50χ8 mm και ύψους ύψους 1500 mm (με

βάση από λάμα 120χ120χ8 για στερέωση για στερέωση με 4 βύσματα Μ8χ90mm επί του τοιχίου),

αξονικής απόστασης 1,5m .

 Δυο τουλάχιστον  ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια για τη σύνδεση της σχάρας με το υποστήλωμα.

Γαλβανιζέ βύσματα Μ8χ90mm για την στερέωση των υποστυλωμάτων στο τοιχίο (4 τεμάχια/ υποστύλωμα)

Σε περίπτωση κλιμάκωσης του στηθαίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη η διαφορά ύψους των

υποστηλωμάτων, ωστε να επιτυγχάνεται η απαίτηση της μελέτης. Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα

μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, ανά

τρέχον μέτρο (τρ.μ.).

Ολα τα υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976)
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο(τρ.μ.) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος ύψους 1,50 μ.

(1 τρέχον μέτρο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,68

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.06 Πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη (ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 1,70  έως 2,00
μέτρων και πλάτος 2,00 έως 2,50 μέτρων)

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

 Πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ΑΣΚΟ, από δομικό χάλυβα κατά EN 10025, (ενδεικτικών

διαστάσεων ύψους ύψους 1,70 έως 2,00 μέτρων και πλάτος 2,00 έως 2,50 μέτρων), με περαστή σχάρα

25/3, Φ6 βροχίδα  63x125mm και κοιλοδοκούς 100x42x2 στο κάτω τμήμα, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά

DΙN 50976. Δίφυλλες ανοιγόμενες πλάτους έως  2,5 μέτρων με περιμετρική κοιλοδοκό 40x40x3, και

ορθοστάτες 80x80x4, βάρος περίπου 37,5kg/m2, είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Τα

παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις

οδηγίες της επίβλεψης, ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) :

Τιμή ανά ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 498,36

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.03.04 Ηλεκτροπρεσσαριστή Σχάρα με αξονική βροχίδα 34x38 mm, κυκλοφορίας πεζών

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Σχάρες κυκλοφορίας πεζών, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ, από δομικό χάλυβα κατά EN 10025,

ηλεκτροπρεσσαριστές με λάμες στήριξης 25/2 mm, εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους 6Χ6 mm και βροχίδα

αξονική 34Χ38 mm (καθαρή 30Χ30 mm), γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 . Διαστάσεων (500 -

600) Χ 1000 mm : βάρους / m2 ~ 21 Kg. Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την

εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, ανά  μέτρο μήκους (μμ) :

(τιμή ανά μετρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,80

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.03 Περαστές σχάρες για φρεάτια ομβρίων, τύπου ΑΣΚΟ, κατασκευασμένες από δομικό
χάλυβα

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Περαστές σχάρες για φρεάτια ομβρίων, τύπου ΑΣΚΟ, κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα κατά ΕΝ

10025, με βροχίδα (καρέ) αξονική 25Χ76 mm, διατομή λάμας στήριξης 25/2 mm, και εγκάρσια περαστή

ράβδο διαμέτρου 6 mm, εξωτερικών διαστάσεων 235X235 mm (καθαρές διαστάσεις 175Χ175 mm). Oι

σχάρες εδράζονται σε πλαίσια (τελλάρα) από γωνιακό έλασμα 30Χ30Χ3 mm, τα οποία φέρουν

περιμετρικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωση τους. Όλα τα υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ

κατά ISO 1461. Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους

τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,83

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 5

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.52 Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 40 mm με
άνω στρώση βαμμένου EPDM

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 40 mm με άνω στρώση

βαμμένου EPDM

Το προϊόν θα κατασκευαστεί σε δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, θα κατασκευαστεί από

μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης

δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, πάχους 30mm θα

κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο

συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1300mm. Η επίστρωση

θα γίνει επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, κατά προτίμηση με τη

χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, λόγω της μεγάλης επιφάνειας με δάπεδο

ασφαλείας που πρέπει να καλυφθεί. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, να

προσφερθεί  η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1,

ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και PAH Analysis και να φέρουν σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής κατά

ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 (σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη

μελέτη) και βεβαιώσεις χημικών αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 του υλικού (κόκκοι) των

δαπέδων και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM). Οι εν λόγω βεβαιώσεις

αντίστοιχης εγκατάστασης και χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται, επί

ποινή αποκλεισμού.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm.

(C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή

όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη

(λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην

επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή του ελαστικού δαπέδου δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή της υπόβασης σκυροδέματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης επιφάνειας χυτού ελαστικού δαπέδου, με την

προμήθεια επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών, όλες οι απαραίτητες εργασίες
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και χειρωνακτικές, τον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα εργαλεία, τις πάσης φύσεως μεταφορών, τους

απαιτούμενους ελέγχους - έκδοση πιστοποιητικών, τυχόν διορθωτικές ενέργειες, και γενικά

οτιδήποτε απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση και πιστοποίηση του χυτού ελαστικού

δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές-απαιτήσεις ασφαλείας, την

ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του χυτού δαπέδου, τα

σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,71

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.51 Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 50 mm με
άνω στρώση βαμμένου EPDM

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 50 mm με άνω στρώση

βαμμένου EPDM

Το προϊόν θα κατασκευαστεί από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, θα κατασκευαστεί από

μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης

δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους. Η κάτω στρώση, πάχους 40mm θα

κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο

συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177  τουλάχιστον ίσο με 1500mm. Η

επίστρωση θα γίνει επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, κατά

προτίμηση με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, λόγω της μεγάλης

επιφάνειας με δάπεδο ασφαλείας που πρέπει να καλυφθεί. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε

ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφερθεί  η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1,

ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και PAH Analysis και να φέρουν σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής κατά

ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 (σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη

μελέτη) και βεβαιώσεις χημικών αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 του υλικού (κόκκοι) των

δαπέδων και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM). Οι εν λόγω βεβαιώσεις

αντίστοιχης εγκατάστασης και χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται, επί

ποινή αποκλεισμού.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm.

(C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή

όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη

(λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην

επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή του ελαστικού δαπέδου δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή της υπόβασης σκυροδέματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης επιφάνειας χυτού ελαστικού δαπέδου, με την

προμήθεια επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών, όλες οι απαραίτητες εργασίες

και χειρωνακτικές, τον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα εργαλεία, τις πάσης φύσεως μεταφορών, τους

απαιτούμενους ελέγχους - έκδοση πιστοποιητικών, τυχόν διορθωτικές ενέργειες, και γενικά

οτιδήποτε απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση και πιστοποίηση του χυτού ελαστικού

δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές-απαιτήσεις ασφαλείας, την

ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του χυτού δαπέδου, τα

σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,71

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.54 Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 100 mm με
άνω στρώση βαμμένου EPDM

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396
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Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 100 mm με άνω στρώση

βαμμένου EPDM

Το προϊόν θα κατασκευαστεί σε δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, θα κατασκευαστεί από

μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης

δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, πάχους 90mm θα

κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο

συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 2400mm. Η επίστρωση

θα γίνει επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, κατά προτίμηση με τη

χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, λόγω της μεγάλης επιφάνειας με δάπεδο

ασφαλείας που πρέπει να καλυφθεί. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, να

προσφερθεί  η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1,

ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και PAH Analysis και να φέρουν σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής κατά

ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 (σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη

μελέτη) και βεβαιώσεις χημικών αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 του υλικού (κόκκοι) των

δαπέδων και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM). Οι εν λόγω βεβαιώσεις

αντίστοιχης εγκατάστασης και χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται, επί

ποινή αποκλεισμού.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm.

(C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή

όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη

(λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην

επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή του ελαστικού δαπέδου δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή της υπόβασης σκυροδέματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης επιφάνειας χυτού ελαστικού δαπέδου, με την

προμήθεια επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών, όλες οι απαραίτητες εργασίες

και χειρωνακτικές, τον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα εργαλεία, τις πάσης φύσεως μεταφορών, τους

απαιτούμενους ελέγχους - έκδοση πιστοποιητικών, τυχόν διορθωτικές ενέργειες, και γενικά

οτιδήποτε απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση και πιστοποίηση του χυτού ελαστικού

δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές-απαιτήσεις ασφαλείας, την

ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του χυτού δαπέδου, τα

σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 139,71

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.53 Ειδικά ελαστικά τεμάχια για το διαχωρισμό χυτού ελαστικού δαπέδου

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Ειδικά ελαστικά τεμάχια για το διαχωρισμό χυτού ελαστικού δαπέδου

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 250mm

Μήκος: 1000mm

Πλάτος: 50mm

Πρόκειται για ειδικό τεμάχιο διαστάσεων 1000*50*250χιλ κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων

κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης, που θα περιλαμβάνει και ειδικό σύστημα

αγκύρωσης γαλβανισμένο εν θερμώ, για πάκτωση στο έδαφος.

Το κάθε τεμάχιο θα  κατασκευαστεί στο εργοστάσιο ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά

λόγω τριβής. Θα διαθέτει στρογγυλευμένες ακμές του για την αποφυγή τραυματισμών και υποδοχές

για συνδετικούς μεταλλικούς πύρους στο κάτω τμήμα του.

Τα τεμάχια τοποθετημένα στην σειρά οριοθετούν περιοχές με διαφορετικές χρήσεις ή δάπεδα

Σελίδα 39 από 60



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τιμή ανά  μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,01

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα

(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης

νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή

"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως

εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.06ΣΧΑ Ιστός ηλεκτροφωτισμού πάρκου ύψους συνολικού 4,70 μμ

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

 Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη

εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού πάρκου ύψους συνολικού 4,70 μμ με υπέργειο ύψος 4,10 μμ και

βάθος πάκτωσης 0,60 μ,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για

χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-

07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα"

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
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1. Βάση πάκτωσης- Φρεάτιο επίσκεψης

2. Iστός

3. Κεφαλή του ιστού και βραχίονας

4. Ακροκιβώτιο και καπάκι θυρίδας

5. Οι απαιτούμενες σωληνώσεις και τα καλώδια

Το φωτιστικό έχει υπέργειο  ύψος 4,10 μέτρα και συνολικό υπέργειο ύψος μαζί με το φωτιστικό

περίπου 4,50 μ.  περίπου. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα από χυτό αλουμίνιο σχήματος αντεστραμμένου

κώνου   σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τo οποίo δέχεται λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων

70W.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ-ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

   Θα κατασκευασθεί τσιμεντένια  βάση  μέσα στην οποία θα πακτωθεί ο ιστός. Η βάση θα πρέπει να

έχει διαστάσεις τουλάχιστον ΜχΠχΥ=500Χ500Χ650 mm.

   Πακτώνεται στην τσιμεντιένια βάση σωλήνας PVC, ύψους ίσου με το βάθος πάκτωσης του ιστού και

διατομής μεγαλύτερης από την διατομή του ιστού (πχ για ιστό με Φ 100 προτείνετε σωλήνας με Φ

120 ή Φ 130) και αφού τοποθετηθεί ο ιστός γεμίζει το διάκενο με άμμο θαλλάσης. Στην συνέχεια

προστίθεται μία στρώση τσιμέντο από 6,00 cm έως 10,00 cm. Τέλος στην πάνω οριζόντια επιφάνεια

του σωλήνα PVC προστίθεται ρητίνη εποξική δύο  στοιχείων ( για να εξασφαλισθεί η απαραίτητη

στεγανοποίηση. Το τμήμα του ιστού που πακτώνεται, είναι επενδυμένο με ειδικό προστατευτικό

υλικό για να αποφευχθεί η επαφή της ρητίνης & του τσιμέντου με τον ιστό και άρα η ευκολία

αποσυναρμολόγησης της σύνθεσης.

Προτείνεται η τσιμεντένια βάση μέσα στην οποία θα πακτωθεί ο ιστός, να έχει διαστάσεις

τουλάχιστον: ΜxΠ=500x500χ650mm  σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Δίπλα στη βάση πάκτωσης θα τοποθετηθεί στεγανό φρεάτιο 30χ30  με χυτοσιδηρό καπάκι για την

διέλευση των καλωδίων και την σύνδεσή τους με τα καλώδια του ιστού.

2.ΙΣΤΟΣ

   ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΡΙΓΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  Φ/100, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ  ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΡΙΓΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  Φ/100

-Ο ΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΡΑΒΔΨΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ

-ΠΑΧΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,5 - 4,00mm.

-ΠΑΧΟΣ ΑΝΟΔΕΙΩΣΗΣ 15/20μm.

-ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

-ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

-ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΥΨΟΣ  Η=4,10m ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ h=600mm (βάση hx 500x500mm)

-ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ (ADAPTOR) ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ   60mm.

-ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60x35mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 130mm ΑΠΟ ΤΟ

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ.

-ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 190x55mm, ΣΕ ΥΨΟΣ H=1,10m ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

-ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.

 Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

3.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΣΗΣ  Φ/520 ΜΜ.

ΔΕΧΟΜΕΝΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ JM-E 70W Μεταλλικών Αλογονιδίων . Στην τιμή  περιλαμβάνεται η προμήθεια και η

τοποθέτηση του εν λόγω λαμπτήρα.

 Σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

4. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΘΥΡΙΔΑΣ

-Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ  ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

-ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ (N, R, S, T) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ max ΔΙΑΤΟΜΗ

16mm2, ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α. ΤΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

5. Το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του

υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ60 6 ατμ. στο έρεισμα και στο σώμα της οδού είτε με

σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4 πράσινη ετικέτα σε πεζοδρόμια γεφυρών και σε άλλα

τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της

προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των

σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων.

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος ή σε υφιστάμενη πλακόστρωση και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό όπου απαιτούνται(HDPE κατά ΕΛΟΤ

EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά

ΕΛΟΤ EN 10255)(6 ατμ. Φ63 συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ιστού).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου (όπου

απαιτείται), με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

Σελίδα 41 από 60



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τοποθετημένα (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ιστού).

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης(ΝΥΑ χαλκού διατ.

25τ.χ. συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του ιστού).

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού (από το πίλαρ μέχρι τον

ιστό, ΝΥΥ υπόγειο 4χ10mm2 και  ΝΥΥ υπόγειο 3χ2,50mm2 συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ιστού).

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του  ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης αν απαιτείται από γαλβανισμένες εν θερμώ

ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης

σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

   Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση

στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και

μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της

βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των

ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού

δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας

για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική

λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη

δημοπράτησης.

Γενικά ο ιστός το φωτιστικό και άλλα πιθανά εξαρτήματα καθώς και ο τελικός τους χρωματισμός θα

επιλεγούν από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την υπηρεσία και μετά από την τελική έγκρισή της.  Η

μορφή και τα υλικά του ιστού και του φωτιστικού θα είναι όπως στα συνημμένα σχέδια.

Η τελική  ποσότητα των φωτιστικών στο πάρκο θα προκύψει από ειδική μελέτη φωτισμού των πάρκων

που θα γίνει και θα βαρύνει τον ανάδοχο.

   Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού πάρκου, ύψους περίπου 4,70μ. τοποθετημένου πληρως

έτοιμο για λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.01 Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων (κύβοι) ή αντίστοιχο

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων (κύβοι) ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Ύψος: 6000mm

Μήκος: 9900mm

Πλάτος: 5100mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 13450mm

Πλάτος: 8500mm

Ύψος πτώσης: 1500mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες:  18-20 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: +3

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Το σύνθετο θα αποτελείται από τρείς κύβους, μία δραστηριότητα λαβυρίνθου, μία δραστηριότητα

ανάβασης που θα μοιάζει με τέτρις, δύο τσουλήθρες κλειστού τύπου μία στα 2000mm και η άλλη στα

4500mm και μία αναρρίχηση κλειστή τύπου τούνελ.

Κύβοι:

Οι κύβοι θα αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο 2000 x 2000mm το οποίο θα αποτελείται από 12

κοιλοδοκούς 80x80mm αρχικών διαστάσεων 2000 mm έκαστος και πάχους 5mm. Οι κύβοι θα είναι

τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο διατηρώντας ίδιο προσανατολισμό, με τον μεσαίο κύβο να

προεξέχει.

Στον πρώτο κύβο ο οποίος θα βρίσκεται στο ισόγειο θα βρίσκεται η δραστηριότητα του λαβυρίνθου.
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Θα αποτελείται από 4 πάνελ HPL διαστάσεων 1840 x 1560mm περίπου και πάχους 18mm τα οποία θα

έχουν κυματοειδή απολήξεις στο πάνω μέρος τους. Σε κάθε ένα από αυτά τα πάνελ θα υπάρχουν

ανοίγματα διαστάσεων 550 x 550mm περίπου, μέσα από τα οποία θα πρέπει να περάσει ο χρήστης

προκειμένου να βρει τη σωστή διαδρομή και να φτάσει στην έξοδο του λαβυρίνθου. Η έξοδος του

λαβυρίνθου θα αποτελεί και την μία από τις τρείς εισόδους της δραστηριότητας που θα μοιάζει με

τέτρις. Η δραστηριότητα που θα μοιάζει με τέτρις βρίσκεται εκτός του κύβου και θα αποτελείται

από 18 τεμάχια ξύλου διαστάσεων 590 x 80 x 605mm περίπου συνδεδεμένα κατάλληλα μεταξύ τους ώστε

να δημιουργούν σκαλοπάτια με σχήματα τα οποία θα θυμίζουν τουβλάκια από το ομόλογο ηλεκτρονικό

παιχνίδι. Τα σκαλοπάτια αυτά θα συνδέονται πάνω σε δικό τους πλαίσιο το οποίο θα συγκολλείται

στο μεταλλικό πλαίσιο του κύβου.

Το πλαίσιο των σκαλοπατιών θα αποτελείται από κοιλοδοκούς διαστάσεων 100 x 40 mm περίπου οι

οποίοι θα υπάρχουν μέσα στα ξύλα των σκαλοπατιών και θα συνδέονται σε κοιλοδοκούς 80 x 80mm οι

οποίοι θα συγκολλούνται πάνω στο πλαίσιο του κύβου.

Ο χρήστης ανεβαίνοντας στα σκαλοπάτια αυτά και προς τα πάνω, θα φτάνει στην πάνω έξοδο της

δραστηριότητας αυτής η οποία α θα ποτελεί και την είσοδο στον δεύτερο κύβο. Η δραστηριότητα

αυτή θα περικλείεται από ανεπτυγμένα ελάσματα διαστάσεων 2000 x 1000 mm περίπου, κατάλληλα

διαμορφωμένα και με κατάλληλα ανοίγματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176, τα οποία θα επιτρέπουν

να γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα εκτός του κύβου, ενώ ταυτόχρονα ε θα πιτρέπουν στο χρήστη

να μπορεί να δει από μέσα προς τα έξω.

Κατά την είσοδο του χρήστη στο δεύτερο κύβο από την ανάβαση που θα μοιάζει με τέτρις, ο χρήστης

θα συναντάει στα αριστερά του την είσοδο στην τσουλήθρα η οποία θα βρίσκεται πάνω σε μία πλευρά

από σανίδες διαστάσεων 45 x 120mm περίπου και μήκους 2000mm περίπου, μπροστά του την είσοδο

στην αναρρίχηση – τούνελ η οποία θα βρίσκεται και αυτή σε μία πλευρά από σανίδες ίδιων

διαστάσεων με αυτήν που θα βρίσκεται η τσουλήθρα, αυτή θα καταλήγει στον τρίτο κύβο, δεξιά του

μία πλευρά – φράγμα διαστάσεων 2000x2000mm περίπου η οποία θα αποτελείται από ανεπτυγμένα

ελάσματα. Το άνοιγμα της εισόδου του δευτέρου κύβου θα έχει διαστάσεις 580 x 580 mm περίπου. Η

τσουλήθρα είναι κλειστού τύπου και αποτελείται από πλαστικούς σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου

Φ770mm περίπου οι οποίοι θα είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα ώστε να περιστρέφεται ο χρήστης κατά

την ολίσθηση του, αλλάζοντας τη κατεύθυνση με την οποία εισέρχεται, όταν εξέρχεται. Οι σωλήνες

θα συνδέονται εξωτερικά με κατάλληλους συνδέσμους. Στην πλευρά του μεσαίου κύβου από την οποία

εξέρχεται η τσουλήθρα και θα αποτελείται από 24 σανίδες, θα υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα για

την είσοδο στην τσουλήθρα και για την προσαρμογή δύο πλαστικών παράθυρων από ίσιο πλέξιγκλας

κομμένο κυκλικά με εξωτερική διάμετρο Φ640mm και Φ340mm. Εντός και εκτός της συγκεκριμένης

πλευράς του κύβου, ομοκεντρικά με τα πλέξιγκλας θα τοποθετούνται μεταλλικές στεφάνες εξωτερικής

διαμέτρου Φ720mm και Φ420mm οι οποίες θα κλείνουν τα ανοίγματα μεταξύ των σανίδων δημιουργώντας

προστασία από παγίδευση. Εσωτερικά του δεύτερου κύβου, το κενό που θα δημιουργείται στις

σανίδες λόγω του ανοίγματος της τσουλήθρας θα περικλείεται από στεφάνη HPL διαστάσεων Φ950mm

εξωτερικά και Φ750mm εσωτερικά.

Η πλευρά η οποία επενδύει τον δεύτερο κύβο και που βρίσκεται δίπλα από εκείνη της τσουλήθρας θα

αποτελείται από σανίδες διαστάσεων 120 x 45mm και θα διαθέτει επίσης παράθυρα ίδιων διαστάσεων

με αυτήν όπως και το άνοιγμα για την αναρρίχηση τούνελ θα είναι ίδιων διαστάσεων με αυτό της

τσουλήθρας. Και τα τρία κυκλικά ανοίγματα θα επενδύονται με μεταλλικές στεφάνες και τη στεφάνη

από HPL ίδιων διαστάσεων με εκείνες που θα βρίσκονται στην πλευρά της τσουλήθρας. Ανεβαίνοντας

στον τρίτο κύβο από την αναρρίχηση τούνελ, ο χρήστης θα συναντάει μπροστά και δεξιά του δύο

διάφανες πλευρές από πλέξιγκλας διαστάσεων 1840x1840mm περίπου, ενώ πίσω και αριστερά του οι

πλευρές θα επενδύονται με σανίδες ίδιων διαστάσεων με εκείνες στο δεύτερο κύβο οι οποίες θα

διαθέτουν ανοίγματα επίσης ίδιων διαστάσεων με εκείνα του δευτέρου κύβου τα οποία θα

επενδύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Συγκεκριμένα κάθε πλευρά από αυτές θα έχει ένα μεγάλο

στρογγυλό παράθυρο και ένα μικρό από πλέξιγκλας και ένα ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα για την είσοδο

στον τρίτο κύβο από την αναρρίχηση ή για την είσοδο στη μεγάλη τσουλήθρα ύψους 4500mm.

Συγκεκριμένα αριστερά του χρήστη όπως εισέρχεται από την αναρρίχηση θα είναι το άνοιγμα για

είσοδο στην τσουλήθρα ενώ πίσω του, το άνοιγμα από το οποίο μόλις εισήλθε. Τα πλέξιγκλας που

χρησιμοποιούνται στην πλευρά με το άνοιγμα της κατακόρυφης αναρρίχησης στον τρίτο κύβο θα έχουν

τη μορφή θόλου και εξωτερικές διαμέτρους ίδιες με τα υπόλοιπα πλέξιγκλας του παιχνιδιού. Οι

πλευρές από πλέξιγκλας θα βιδώνονται σε μεταλλικό πλαίσιο κοιλοδοκών διαστάσεων 40x40mm μήκους

1840mm και πάνω σε αυτές θα τοποθετούνται μικρά διακοσμητικά κομμάτια HPL ή κόντρα πλακέ

τετράγωνης γεωμετρίας για να θυμίζουν πλευρά από κύβο του Ρούμπικ. Στο ίδιο ύψος με το άνοιγμα

της εισόδου της τσουλήθρας θα υπάρχει πατάρι από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης ή HPL

ημικυκλικό ακτίνας 400mm περίπου το οποίο θα στηρίζεται πάνω σε μεταλλική κολόνα κυκλικής

διατομής Φ88.9mm περίπου και στην άκρη του θα βιδώνεται στην πλευρά του κύβου με πλαστικές

γωνίες. Το ύψος του παταριού θα είναι 485mm περίπου.

Ο κάτω κύβος θα επενδύεται και αυτός με σανίδες ίδιων διαστάσεων με τη διαφορά ότι τα κενά τους

θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα στους υπόλοιπους δύο κύβους. Η πλευρά του κάτω κύβου η οποία

βρίσκεται απέναντι από τη δραστηριότητα που θα θυμίζει τέτρις, θα αποτελείται από σανίδες με

κενά μικρότερα στα αριστερά τα οποία θα ανοίγουν διαδοχικά προς τα δεξιά. Κάτω και δεξιά σε

αυτήν την πλευρά θα υπάρχει άνοιγμα το οποίο επενδύεται με HPL διαστάσεων 570 x 750mm περίπου

μετρώντας το HPL εσωτερικά και 760 x 890mm περίπου μετρώντας το ίδιο HPL εξωτερικά. Από εκείνο

το άνοιγμα ο χρήστης θα μπορεί να εισέλθει στη δραστηριότητα του λαβυρίνθου.

Η πλευρά του κάτω κύβου η οποία θα βρίσκεται αριστερά από αυτήν θα επενδύεται επίσης με σανίδες

διαστάσεων 120 x 45mm περίπου με μεταξύ τους κενά ίδιων διαστάσεων.  Η πλευρά η οποία θα

βρίσκεται δεξιά από την πλευρά την οποία βρίσκεται απέναντι από τη δραστηριότητα που θα μοιάζει

με τέτρις θα κλείνει με σανίδες ίδιων διαστάσεων με ίδια μεταξύ τους κενά. Πάνω και δεξιά σε
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αυτήν θα υπάρχει άνοιγμα διαστάσεων 540x840mm περίπου το οποίο θα επενδύεται με HPL διαστάσεων

700x1020mm περίπου.  Τα δάπεδα των κύβων θα αποτελούνται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή

αντιολισθητικό HPL το οποίο θα στηρίζεται πάνω σε κοιλοδοκούς διαστάσεων 60 x 40mm και πάχους

4mm οι οποίοι θα συγκολλούνται πάνω στο πλαίσιο του κύβου. Τα ταβάνια του κάτω και του μεσαίου

κύβου θα αποτελούνται από κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων 1840 x 1840 mm και πάχους 18mm η

πλευρά του πάνω κύβου θα καλύπτεται από ανεπτυγμένα ελάσματα τα οποία έχουν διαστάσεις

1840x1840mm επιτρέποντας την ορατότητα του χρήστη.

Στο δάπεδο του μεσαίου κύβου θα τοποθετούνται ελαστικά πλακίδια 500x500mm από συνεχόμενα ενιαία

ομαλή και λεία επιφάνεια, άνω στρώση από epdm. Η κάτω στρώση του πλακιδίου θα αποτελείται από

μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση θα αποτελείται από

συνεχόμενα ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια, άνω στρώση από epdm πάχους max 3mm, το οποίο θα

έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη μάζα), με δυνατότητα επιλογής

μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων. Εν συνεχεία θα γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο

στρώσεων με κόλλα πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα

προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Τα

πλακίδια θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση από έγκριτο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό κατά

ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36.000,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.02 Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων με εναέρια γέφυρα ή αντίστοιχο

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων με εναέρια γέφυρα ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Ύψος: 3300mm

Μήκος: 8200mm

Πλάτος: 5900mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 9450mm

Πλάτος:7450mm

Ύψος πτώσης: 950mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 8-10 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: +3

Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ: Ναι

Η σύνθετη κατασκευή θα αποτελείται από τρεις ανισοϋψείς πύργους, δυο τσουλήθρες, μία

ανεμόσκαλα, μια γέφυρα, μια κεκλιμένη αναρρίχηση, ένα τούνελ, ένα διαδραστικό πάνελ με πέρασμα

και τέσσερα καθισματάκια.

Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Ο ψηλότερος πύργος θα

παραπέμπει σε σπιτάκι, θα φέρει δίρριχτη σκεπή, θα έχει δύο προβόλους εκ των οποίων ο ένας θα

δημιουργεί μια κλειστή πλευρά με καθισματάκι, ενώ ο άλλος θα σχηματίζει μπαλκόνι με καγκελάκια

περιμετρικά και θα συνδέεται με μια τσουλήθρα. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από το

πατάρι, καθισματάκι με θεματική μορφή που θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού. Στην

ελεύθερη πλευρά του πύργου θα αναρτάται μια αιωρούμενη γέφυρα που θα τον συνδέει με τον τρίγωνο

χαμηλότερο πύργο, ο οποίος θα φέρει διακοσμητικά πάνελ ΗPL σε σχήμα “δέντρου” στο ψηλότερο

υποστύλωμα, διαδραστικό πάνελ με μετακινούμενα στοιχεία και πέρασμα κάτω από το πατάρι και θα

ενώνεται με τον επόμενο πύργο με ένα τούνελ. Ο πύργος, αυτός, θα παραπέμπει επίσης σε σπιτάκι,

θα φέρει δίρριχτη σκεπή και έχει μια κλειστή πλευρά με καθισματάκι. θα συνδέεται με μια ξύλινη

κεκλιμένη αναρρίχηση, με βοηθητικό σχοινί ανάβασης, με μια τσουλήθρα και με ένα καθισματάκι

κάτω από το πατάρι.

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού θα είναι: α) το εργονομικό του μέγεθος που θα εναρμονίζεται

απόλυτα με τις αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια που είναι ιδιαίτερα

προσφιλής στις παιδικές αισθήσεις, γ) οι ευρύχωρες επιφάνειες επί της πλατφόρμας της κατασκευής

και κάτω από αυτή, δ) οι πολλαπλές δυνατότητες άσκησης και παιχνιδιού που θα προσφέρει.

Η κύρια κατασκευή θα αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που θα

τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και θα συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το

έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία.
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ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Το σπιτάκι είναι θα κατασκευασμένο από ξύλο και θα φέρει διακοσμητικά πάνελ HPL. Θα διαθέτει

πατάρι γενικών διαστάσεων 1934x1465mm, που θα απέχει από το έδαφος 1250mm, θα έχει σχήμα Γ ώστε

να επιτυγχάνονται οι δύο προεξοχές και θα αποτελείται από τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής

95x95mm και ύψους 2700mm περίπου, που θα απέχουν μεταξύ τους 1100mm, στα οποία θα στηρίζονται

δύο ξύλινες τραβέρσες, μήκους 1900mm περίπου και διατομής 95x58mm, πάνω στις οποίες θα

βιδώνονται ξύλινες σανίδες, διατομής 95x32mm περίπου. Η μεγαλύτερη προεξοχή θα σχηματίζει

μπαλκόνι με ξύλινα κατακόρυφα καγκελάκια ακανόνιστων σχημάτων που θα στηρίζονται πάνω σε

οριζόντια ξύλα, διατομής 40x80mm, τα οποία με τη σειρά τους θα στηρίζονται στα υποστυλώματα του

παταριού όπου υπάρχουν ή σε άλλα τρία βοηθητικά, ύψους 900mm, τα οποία θα βιδώνονται επίσης

στις τραβέρσες της κατασκευής στις άκρες του παταριού. Κάποια από τα καγκελάκια θα φέρουν

διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια πιο ευχάριστη εικόνα. Στη μεγάλη πλευρά

του μπαλκονιού θα υπάρχουν τέσσερα διακοσμητικά HPL, πάχους 12mm, που θα σχηματίζουν μία

πασχαλίτσα. Στην άλλη προεξοχή, κάτω από τη στέγη, θα τοποθετούνται τρία πλακάζ υπό κλίση,

πάχους 18mm, ώστε να δημιουργείται μια κλειστή πλευρά. Τα πλακάζ θα φέρουν κατάλληλα

διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες και θα έχει αφαιρεθεί υλικό σε

ακανόνιστους σχηματισμούς ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου. Επίσης θα υπάρχουν

τέσσερα ανοίγματα που σχηματίζουν ένα παραθυράκι και διακοσμητικό HPL, σε αντίστοιχο σχήμα από

την εξωτερική πλευρά. Εσωτερικά θα υπάρχει ένα καθισματάκι από πάνελ HPL, πάχους 18mm, με

θεματική μορφή. Την κατασκευή θα ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες

κατάλληλης διατομής, οι οποίες θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και

ανοίγματα που παραπέμπουν σε σκοροφαγωμένο ξύλο. Το τρίγωνο της σκεπής θα κατασκευάζεται από

πάνελ HPL, πάχους 12mm, ακανόνιστου σχήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm (HPL))

Θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση. Η σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας θα έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης

έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και θα κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με

επιμήκεις ίνες υάλου πάχους 4,5mm. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές

και θα φέρουν οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι

κουπαστές των τσουληθρών θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος

Γ, θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm και στο άνω μέρος τους, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη,

θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα

κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να

κατέβει από τις τσουλήθρες. Τα σύστημα των τσουληθρών θα εφαρμόζουν μεταξύ των υποστυλωμάτων

των παταριών και για την πάκτωση ή τη στήριξη τους θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια

προσαρμοζόμενα στις τσουλήθρες.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ(HPL)

Σε ύψος 330mm από το έδαφος θα συνδέεται κάθισμα με πλάτη κεντρικά τοποθετημένη ώστε να

δημιουργεί θέσεις εκατέρωθεν. Το καθισματάκι θα αποτελείται από δύο πάνελ με θεματική μορφή

κατασκευασμένα από HPL πάχους 18mm, το κάθισμα και 12mm η πλάτη και μήκους τέτοιο που θα

προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου με τη δίρριχτη στέγη, κάτω από το μπαλκόνι.

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η αιωρούμενη γέφυρα θα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων και θα έχει μήκος

2000mm. Θα αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. Το

πάτωμα της γέφυρας θα συντελείται από διαδοχικούς ξύλινους δοκούς διαστάσεων 700x95x32mm που θα

συνδέονται μεταξύ τους με δύο συρματόσχοινα, διαμέτρου Φ18mm, επενδυμένα με ίνες πολυεστέρα,

πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού πλαστικού. Οι πλευρικές προστατευτικές κουπαστές θα

αποτελούνται από τα κατά μήκος συρματόσχοινα, αντίστοιχα με τα παραπάνω, καθώς και κάθετα τα

οποία θα τοποθετούνται ανά δύο σανίδες και θαστερεώνονται στα οριζόντια με ειδικά

διαμορφωμένους συνδέσμους.

ΤΡΙΓΩΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Ο πύργος θα έχει ύψος 950mm, σχήμα ορθογώνιου τριγώνου και θα αποτελείται από τρία ξύλινα

υποστυλώματα διατομής 95x95mm, που θα απέχουν μεταξύ τους 1100mm στις δύο ίσες πλευρές και

τρεις τραβέρσες, που θα προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα, πάνω στις οποίες θα βιδώνονται

ξύλινες σανίδες, διατομής 95x32mm. Τα δύο υποστυλώματα θα έχουν ύψους 1750mm, ενώ το ψηλότερο

θα έχει ύψος 2700mm περίπου και θα φέρει διακοσμητικά πάνελ ΗPL, πάχους 12mm, σε σχήμα

“δέντρου”. Η πλευρά που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του τριγώνου θα καλύπτεται με φράγμα

προστασίας από πτώση το οποίο θα κατασκευάζεται από HPL, πάχους 12-18mm και θα φέρει κυκλικό

άνοιγμα Φ500 για την είσοδο στο τούνελ. Η πλευρά που δεν συνδέεται με κάποια δραστηριότητα θα

διαθέτει ξύλινα κάγκελα προστασίας από πτώση, ακανόνιστων σχημάτων, που θα στηρίζονται πάνω σε

οριζόντια ξύλα, διατομής 40x80mm, τα οποία θα στηρίζονται στα υποστυλώματα του παταριού. Κάποια

καγκελάκια θα φέρουν μια πασχαλίτσα από HPL, πάχους 12mm και θα έχουν διαφορετικούς

χρωματισμούς δίνοντας μια πιο ευχάριστη εικόνα.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Κάτω από το τρίγωνο πατάρι, ανάμεσα από τα υποστυλώματα θα προσαρμόζεται διαδραστικό πάνελ από

HPL, πάχους 12-18mm. Το πάνελ θα είναι κομμένο έτσι ώστε στη μία άκρη να δημιουργείται ένας

λαβύρινθος-διαδρομή, στον οποίο θα μετακινούνται ενσωματωμένα πάνελ HPL με μορφή εντόμων,

Σελίδα 45 από 60



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να τα ταιριάζει με την αντίστοιχη σχετική μορφή που θα είναι

χαραγμένη στο πάνελ. Στην άλλη πλευρά θα υπάρχει άνοιγμα γενικών διαστάσεων 500x500mm, που θα

λειτουργεί ως πέρασμα.

ΤΟΥΝΕΛ

Το τούνελ θα διαθέτει είσοδο/έξοδο κατασκευασμένες από HPL, πάχους 12-18mm, οι οποίες θα φέρουν

εγκοπές ώστε να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες, διαστάσεων 25x100x1580mm, δια μήκος που θα

αποτελούν το κυρίως τούνελ. Οι σανίδες θα έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους και θα διαθέτουν

διακοσμητικές οπές που θα επιτρέπουν τη θέαση από και προς το τούνελ.

ΣΠΙΤΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ

Το χαμηλό σπιτάκι θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο και θα φέρει διακοσμητικά πάνελ HPL. Θα

διαθέτει πατάρι γενικών διαστάσεων 1370x1335mm, που θα απέχει από το έδαφος 950mm και θα

αποτελείται από τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95mm και ύψους 2395mm περίπου, που θα

απέχουν μεταξύ τους 1100mm, στα οποία θα στηρίζονται δύο ξύλινες τραβέρσες, μήκους 1290mm

περίπου και διατομής 95x58mm, πάνω στις οποίες θα βιδώνονται ξύλινες σανίδες, διατομής 95x32mm

περίπου. Ως φράγμα προστασίας από πτώση θα τοποθετούνται ξύλινα κατακόρυφα καγκελάκια

ακανόνιστων σχημάτων που θα στηρίζονται πάνω σε οριζόντια ξύλα, διατομής 40x80mm, τα οποία με

τη σειρά τους θα στηρίζονται σε ένα από τα υποστυλώματα του παταριού και σε ένα βοηθητικό,

ύψους 900mm, το οποίο θα βιδώνεται σε μια τρίτη τραβέρσα που θα τοποθετείτε στη κατασκευή για

την στήριξη της τσουλήθρας. Στην πλευρά που θα προεξέχει από τα υποστυλώματα του παταριού, θα

τοποθετούνται τρία πλακάζ υπό κλίση, πάχους 18mm, ώστε να δημιουργείται μια κλειστή πλευρά. Τα

πλακάζ θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες και θα

έχει αφαιρεθεί υλικό σε ακανόνιστους σχηματισμούς ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου

ξύλου. Επίσης θα υπάρχουν τέσσερα ανοίγματα που θα σχηματίζουν ένα παραθυράκι και διακοσμητικό

HPL, σε αντίστοιχο σχήμα από την εξωτερική πλευρά. Εσωτερικά θα υπάρχει ένα καθισματάκι από

πάνελ HPL, πάχους 18mm, με θεματική μορφή. Την κατασκευή θα ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή

κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης διατομής, οι οποίες θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες

επιφάνειες με χαράξεις και ανοίγματα που παραπέμπουν σε σκοροφαγωμένο ξύλο. Το τρίγωνο της

σκεπής θα κατασκευάζεται από πάνελ HPL, πάχους 12mm, ακανόνιστου σχήματος. Κάτω από την κλειστή

πλευρά του παταριού, ανάμεσα στα υποστυλώματα, σε ύψος 330mm από το έδαφος, θα προσαρμόζεται

καθισματάκια από HPL, πάχους 18mm, με θεματική μορφή.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ

Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου θα αποτελείται από το πάτωμα και τα πλαϊνά της ράμπας. Το πάτωμα της

ράμπας θα αποτελείται από πλακάζ, πάχους 18mm και διαστάσεων 1042x1084mm περίπου, που θα φέρει

κατάλληλα διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες. Στο πάτωμα της ράμπας

θα τοποθετούνται ακανόνιστα τρείς ξύλινες δοκοί καμπυλοειδούς διατομής και γενικών διαστάσεων

800x100x50mm, που θα βοηθούν στην ανάβαση Τα πλαϊνά της ράμπας θα αποτελούνται από πάνελ HPL,

πάχους 18mm και γενικές διαστάσεις 1280x300mm περίπου με θεματική μορφή και θα φέρουν εγκοπές

που λ θα ειτουργούν ως στηρίγματα για την ανάβαση. Στην εσωτερική τους πλευρά θα φέρουν εσοχές

στις οποίες θα εισχωρεί το πάτωμα της ράμπας. Για την συναρμογή της με τα πλαϊνά πέραν της

εισχώρησης της στον φορέα, θα χρησιμοποιούνται και βίδες. Θα υπάρχει επίσης βοηθητικό σχοινί

ανάβασης, διατομής Φ16mm, το οποίο θα στηρίζεται στο οριζόντιο ξύλινο κιγκλίδωμα του παταριού.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.700,00

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.03 Όργανο εναέριας ταλάντωσης ή αντίστοιχο

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Όργανο εναέριας ταλάντωσης ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3000mm

Μήκος: 7800mm

Πλάτος: 3700mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 8000mm

Πλάτος: 3150mm

Ύψος πτώσης: 1500mm
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Ηλικιακή ομάδα: + 6

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Στην εναέρια ταλάντωση το παιδί θα μπορεί στερεωμένο στο πάτημα κύλισης, να ταλαντωθεί σε

καμπύλη εναέρια τροχιά επάνω σε κατάλληλη κυρτή ράγα κύλισης.

Το όργανο θα αποτελείται από: 2 μεταλλικούς ορθοστάτες, 1 κυρτή ράγα κύλισης, 1 πάτημα κύλισης,

4 αντηρίδες, αλυσίδες και χειρολαβές.

Ορθοστάτες

Τα μεταλλικά δοκάρια θα είναι από ραβδωτό λακαρισμένο γαλβανισμένο χάλυβα κυκλικής διατομής

Ø125mm . Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Κυρτή ράγα κύλισης

Θα αποτελείται από μονοκόμματη κατασκευή εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη.  Στα δύο άκρα της ράγας θα

υπάρχουν ειδικά στοπ.

Πάτημα κύλισης

Θα είναι κατασκευασμένο από αντικραδασμικό καουτσούκ με αντιολισθητική επιφάνεια. Η βάση

κύλισης του πατήματος θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύστημα

κύλισης θα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα σφράγισης του για την ασφάλεια του παιχνιδιού.

Αντηρίδες

Θα είναι από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Η σύνδεση των αντηρίδων με τους

μεταλλικούς ορθοστάτες θα γίνεται μέσω ειδικών αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου ‘φωλιές’

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.04 Σύνθετο όργανο αναρρίχησης ή αντίστοιχο

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Σύνθετο όργανο αναρρίχησης ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1350mm

Μήκος: 2950mm

Πλάτος: 2300mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 6000mm

Πλάτος: 5300mm

Ύψος πτώσης: 1350mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 6 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: + 5

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η αναρριχητική σύνθεση θα αποτελείται από 3 δωδεκάεδρα που θα στηρίζονται στο έδαφος μέσω

μεταλλικών βάσεων και θα συνδέονται μεταξύ τους σε μία πλευρά τους. Επίσης κάθε πολύεδρο θα

φέρει κατάλληλο άνοιγμα σε μία από τις πλευρές του ώστε να εισέρχεται το παιδί και να έρπει

εσωτερικά της συνολικής κατασκευής.

Η κάθε πλευρά του πολύεδρου θα κατασκευάζεται από πενταγωνικά πλαστικά τεμάχια. Τα πολύχρωμα

πάνελ πολυαιθυλενίου θα κουμπώνουν μεταξύ τους και στις γωνίες θα τοποθετείται ειδικό μεταλλικό

τεμάχιο-γωνία, το οποίο θα εξυπηρετεί και στη σύνδεση των πλαστικών τεμαχίων μεταξύ τους.

Τα πενταγωνικά τεμάχια θα φέρουν εσοχές και προεξοχές που θα εξυπηρετούν ως λαβές κατά την

αναρρίχηση στην κορυφή της κατασκευής. Σε κάποιες από τις εσοχές θα εφαρμόζονται επιπλέον

πλαστικές έγχρωμες λαβές που θα ενισχύουν την αναρρίχηση του παιδιού. Κάθε πενταγωνική πλευρά

θα φέρει κυκλική οπή διαμέτρου περίπου 24cm που θα επιτρέπει την θέαση εντός και εκτός του

παιχνιδιού ενώ θα εξυπηρετεί παράλληλα και στην αναρρίχηση του παιδιού. Τρία από τα πάνελ (ένα

σε κάθε πλευρά) θα φέρουν μόνο μεγάλη οπή ώστε να εξυπηρετείται η είσοδος-έξοδος του παιδιού

στην κατασκευή.
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Υλικά κατασκευής

Πλαστικά πεντάεδρα

Τα πενταγωνικά πλαστικά τεμάχια που συνθέτουν το κάθε πολύεδρο θα έχουν γενικές διαστάσεις

740x740mm περίπου και πλευρά μήκους 50cm περίπου. Θα κατασκευάζονται από έγχρωμο πολυαιθυλένιο

(LLDPE) υψηλής αντοχής, με τη μέθοδο της περιστροφικής έκχυσης και θα είναι διπλού τοιχώματος

με πάχος 4-6mm.

Σωλήνες στήριξης

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε μεταλλικούς σωλήνες (ποιότητας ST37) ιδιαίτερης αντοχής, για

αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης και θα έχουν μελετηθεί ώστε να προσφέρουν μέγιστη προστασία.

Οι μεταλλικοί σωλήνες θα είναι αμμοβολημένοι με σύστημα επικάλυψης πλούσιο σε ψευδάργυρο. Η

συγκεκριμένη επικάλυψη θα προσδίδει στο προϊόν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές

συνθήκες και προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Η αμμοβολή θα αυξάνει την ανθεκτικότητα έναντι του χρόνου και της διάβρωσης, ενώ ταυτόχρονα η

επιφάνεια θα έχει καλύτερη εμφάνιση.. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή

φούρνου.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.400,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.05 Ελαστικό παιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ελαστικό παιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Ύψος: 1000mm

Μήκος: 2200mm

Πλάτος: 1600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5200mm

Πλάτος: 4600mm

Ύψος πτώσης: 1000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1-2 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: + 2

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή θα αποτελεί μία τρισδιάστατη θεματική μορφή στατικού παιχνιδιού, με μορφή

"βατραχάκι" ή αντίστοιχο. Ο πυρήνας θα κατασκευάζεται από τεχνητές ίνες που παρέχουν υψηλά

επίπεδα ελαστικότητας και απορρόφησης κρούσεων. Η άνω - εξωτερική στρώση θα αποτελείται από

κόκκους EPDM, διατομής 0,5-1,00mm και 1,00–3,5mm, πάχους διάστρωσης 20mm κατ’ ελάχιστον, ώστε

να εξασφαλίζεται η εργονομική στάση και η εξωτερική ελαστικότητα της κατασκευής, ενώ η χρήση

αλειφατικού συνδετικού υλικού με UV προστασία, θα αποτρέπει την εξασθένιση των χρωμάτων, το

αποχρωματισμό και την κίτρινη χρώση. Για τη δημιουργία της τελικής θεματικής μορφής θα

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά χρώματα κόκκων EPDM, προσδίδοντας στην κατασκευή

υψηλή οπτική αισθητική, ενώ η επιλογή μπορεί να γίνει από μία γκάμα 30 διαφορετικών χρωμάτων.

Οποιαδήποτε σχεδιαστική λεπτομέρεια θα μπορεί να αποτυπωθεί με ευκολία, χάρη στη χρήση μεθόδων

CNC και CAD Glass Sampling (π.χ. για την αποτύπωση των ματιών, των αυτιών, κλπ).

Η τοποθέτηση θα μπορεί να γίνει με πάκτωση μέσω ειδικών αγκυρίων ή με απλή εναπόθεση πάνω στην

τελική επιφάνεια του εδάφους, χάρη στην  δομική αρτιότητα της κατασκευής

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.06 Τετραθέσια κούνια παίδων

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Τετραθέσια κούνια παίδων

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm

Μήκος: 5700mm

Πλάτος: 1700mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5800mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: + 3

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή θα αποτελεί μία τρισδιάστατη θεματική μορφή στατικού παιχνιδιού, με μορφή «δράκου»

ή  αντίστοιχο. Ο πυρήνας θα κατασκευάζεται από τεχνητές ίνες που παρέχουν υψηλά επίπεδα

ελαστικότητας και απορρόφησης κρούσεων. Η άνω - εξωτερική στρώση θα αποτελείται από κόκκους

EPDM, διατομής 0,5-1,00mm και 1,00 – 3,5mm, πάχους διάστρωσης 20mm κατ’ ελάχιστον, ώστε να

εξασφαλίζεται η εργονομική στάση και η εξωτερική ελαστικότητα της κατασκευής, ενώ η χρήση

αλειφατικού συνδετικού υλικού με UV προστασία, θα αποτρέπει την εξασθένιση των χρωμάτων, το

αποχρωματισμό και την κίτρινη χρώση. Για τη δημιουργία της τελικής θεματικής μορφής θα

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά χρώματα κόκκων EPDM, προσδίδοντας στην κατασκευή

υψηλή οπτική αισθητική, ενώ η επιλογή μπορεί να γίνει από μία γκάμα 30 διαφορετικών χρωμάτων.

Οποιαδήποτε σχεδιαστική λεπτομέρεια θα μπορεί να αποτυπωθεί με ευκολία, χάρη στη χρήση μεθόδων

CNC και CAD Glass Sampling (π.χ. για την αποτύπωση των ματιών, των αυτιών, κλπ).

Η τοποθέτηση θα μπορεί να γίνει με πάκτωση μέσω ειδικών αγκυρίων ή με απλή εναπόθεση πάνω στην

τελική επιφάνεια του εδάφους, χάρη στην  δομική αρτιότητα της κατασκευής.

Το παιχνίδι θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176

και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο, επί ποινή αποκλεισμού.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.450,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.07 Τετραθέσια κούνια νηπίων

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Τετραθέσια κούνια νηπίων

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm

Μήκος: 5700mm

Πλάτος: 1700mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5800mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης:1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: +1,5

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό
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γωνία και τέσσερα καθίσματα νηπίων. Θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 1,5 ετών. Ο

οριζόντιος άξονας θα κατασκευαστεί από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα θα

κατασκευαστούν από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα θα

αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που θα φέρει

επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο

σιδηροσωλήνα θα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από

HDPE θα δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην κολώνα. Οι κολώνες θα καλύπτονται στην

κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της κολώνας θα είναι εξαγωνική

διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ θα στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε

ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο σχήματος τραπεζίου διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών

μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.

Επίσης θα τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του

οριζόντιου άξονα και θα βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται

το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν

αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται ή θα βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των

υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά

η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές

καιρικές συνθήκες. Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176

κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και θα φέρουν κλωβό

επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.08 Κυκλικό τραμπολίνο ή αντίστοιχο

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κυκλικό τραμπολίνο ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: -

Διάμετρος: 1700mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Διάμετρος: 4200mm

Ύψος πτώσης: -

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Ηλικιακή ομάδα: 5+

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Το τραμπολίνο θα αποτελείται από το ειδικό πλέγμα αναπήδησης, το μεταλλικό πλαίσιο και την

περιοχή ασφαλείας από ελαστικό δάπεδο περιμετρικά.

Το πλέγμα αναπήδησης θα είναι κατασκευασμένο από ειδικά επιμήκη ελαστικά τεμάχια συνδεδεμένα

μεταξύ τους κατάλληλα ώστε να συνθέτουν ένα ραβδωτό, ιδιαίτερα ανθεκτικό και στιβαρό πλέγμα.

Το πλέγμα θα συνδέεται στο μεταλλικό πλαίσιο-κουτί από γαλβανισμένο ατσάλι και θα είναι

εργοστασιακά συναρμολογημένο και έτοιμο για τοποθέτηση εντός του εδάφους, όπου θα έχει

προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία.

Περιμετρικά του πλαισίου θα τοποθετηθεί ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.09 Διαδραστικό πολυπαιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Διαδραστικό πολυπαιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1550mm

Μήκος: 3650mm

Πλάτος: 1750mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 7650mm

Πλάτος: 5300mm

Ύψος πτώσης:<600mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 5 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: +1

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Η κατασκευή θα αποτελείται από πανέλα HPL σε θεματικό σχήμα σε κάτοψη και σε όψη  μορφής

εντόμου 'πεταλούδα' ή αντίστοιχο, εμπεριέχοντας επιμέρους κατασκευές από ξύλο πλαστικό και

μέταλλο, η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος με οχτώ μεταλλικές γαλβανισμένες

βάσεις. Σε όψη η όλη κατασκευή θα προσεγγίζει στα 200mm πάνω από το φυσικό σημείο του εδάφους,

αποτελώντας μια ευκαιρία άμεσης προσβασιμότητας τόσο περιμετρικά όσο και πάνω στην κατασκευή

για τα παιδιά προκείμενου να εξερευνήσουν τα θεματικά παιχνίδια. Θα περιέχει πολλαπλές

δραστηριότητες φαντασίας, αφής και διάδρασης που θα απευθύνονται και σε ΑΜΕΑ, θα αποτελείται

από θεματικές δραστηριότητες τύπου ή αντίστοιχων θεματολογίας ως κάτωθι:

1 θεματικό φύλλο από hpl, το οποίο θα έχει μια στρόγγυλη τρύπα, θα τοποθετείται στο μέσο της

κατασκευής κατακόρυφα και θα διαχωρίζει τα δύο εκατέρωθεν φύλλα σε κάτοψη.

1 θεματικό φύλλο από hpl  που θα τοποθετείται αριστερά, με προσαρτημένους ημικυκλικούς ξύλινους

δοκούς  που θα τοποθετούνται πάνω στο φύλλο, σχηματίζοντας τη δομή 'φύλλου' με τις

διακλαδώσεις, που προσαρτώνται πάνω του, προσφέροντας δυνατότητα της ισορροπίας και ανίχνευσης

καθώς τα παιδιά θα μπορούν να ανεβούν πάνω στο φύλλο hpl και δια μέσω της αφής να επεξεργαστούν

το υλικό του ξύλου.

1 θεματικό φύλλο από hpl  που θα τοποθετείται δεξιά, και θα έχει τρείς υποδοχείς σε σχήμα

ακανόνιστου οβάλ που θα γεμίζουν με γκαζόν. Το πανέλο θα έχει επίσης διάτρητες οπές,

προσφέροντας ως δραστηριότητα τη δυνατότητα της αντίληψης της έννοιας της ανάπτυξης κινητικών

δεξιοτήτων αφής.

2 θεματικά φύλλα από hpl  σε σχήμα λουλούδι που θα τοποθετούνται πάνω στο μεγάλο φύλλο με τη

δραστηριότατα του γκαζόν, σε δύο διαφορετικά ύψη. Τα δύο λουλούδια θα κατασκευάζονται από hpl,

και ως βάση θα έχουν κυλινδρικό ξύλο που προσαρτάται στο hpl.

1 θεματικό φύλλο από hpl σε σχήμα 'πεταλούδας' ή αντίστοιχο, που θα αποτελεί το σώμα της

κατασκευής πάνω στο οποίο θα τοποθετούνται 4 θεματικά χρωματιστά θεματικά φύλλα που αποτελούν

τα 'φτερά' και θα έχουν διάτρητες τρύπες που θα καλύπτονται από χρωματιστά Plexiglas. Θα

προσφέρεται για παιχνίδι φαντασίας και ανάπτυξη της δραστηριότητας  μέσω της εναλλακτικής

οπτικής από διαφορετικά σημεία και χρώματα που θα έχουν τα Plexiglas τοποθετημένα σε

διαφορετικά σημεία της κατασκευής.

1 ξύλινο στοιχείο στο κέντρο της δομής, αποτελώντας το σώμα της πεταλούδας, έχοντας δύο

χαλύβδινα καλώδια με πλαστική επικάλυψη που θα αποτελούν τις κεραίες της θεματικής μορφής

'πεταλούδας' στο επάνω μέρος.

1 μεταλλική δραστηριότατα από ανοξείδωτο χάλυβα σε σχήμα αψίδα με τρείς μπάλες από πλαστικό. Οι

μπάλες θα μπορούν να μετακινηθούν πάνω στην αψίδα προσφέροντας κίνηση και ισορροπία.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.10 Ανοξείδωτο παιχνίδι ισορροπίας ή αντίστοιχο

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ανοξείδωτο παιχνίδι ισορροπίας ή αντίστοιχο
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Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1200mm

Μήκος: 3100mm

Πλάτος: 310mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 6100mm

Πλάτος: 3310mm

Ύψος πτώσης: <600mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: 1-8

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Το παιχνίδι θα αποτελείται από:

• ένα σκελετό

• τέσσερα πατήματα με αλυσίδες

Ο σκελετός σχήματος «Π» καμπυλωμένου στις άκρες θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα Φ50mm,

ανοξείδωτος (τύπου AISI 304) και απόλυτα ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες.

Τα πατήματα θα κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης, θα

είναι καμπυλόμορφα και θα έχουν διαστάσεις 300x300x150mm περίπου. Η επιφάνεια θα είναι

αντιολισθητική με γραμμώσεις ώστε ο χρήστης να έχει σταθερά πατήματα.

Το κάθε πάτημα θα συνδέεται με τον σκελετό και το έδαφος μέσω κατάλληλων αλυσίδων και θα

τοποθετείται σε διαφορετικό ύψος ώστε να κάνει πιο διασκεδαστική την πορεία του χρήστη στο

όργανο.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.250,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.11 Τραμπάλα ελατηρίου (8θέσια)

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Τραμπάλα ελατηρίου (8θέσια)

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm

Μήκος: 3120mm

Πλάτος: 1100mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5120mm

Πλάτος: 3100mm

Ύψος πτώσης: 1000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 8 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Το παιχνίδι θα αποτελείται από:

• 2 βάσεις πάκτωσης

• 4 ελατήρια ταλάντωσης

• 1 κυρίως σώμα

• 2 καθιστικά

• 1 χρωματιστό πάνελ (καθιστικό ΑΜΕΑ)

• 4 διακοσμητικά πανέλα

Η τραμπάλα θα αποτελείται από ενιαίο μεταλλικό σώμα από δοκούς ορθογωνικής διατομής και δύο

συστήματα πάκτωσης στο έδαφος. Σώμα και συστήματα πάκτωσης θα συνδέονται αρθρωτά και το κάθε
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ένα θα φέρει ζεύγος ελατηρίων.

Πάνω στο σώμα θα είναι συγκολλημένες οι ποδολαβές της τραμπάλας κατασκευασμένες από σωλήνα

διατομής 1''.

Τα καθίσματα θα είναι αντικριστά και μεταξύ τους θα τοποθετείται τρίτο χρωματιστό πάνελ το

οποίο θα λειτουργεί ως επιπλέον κάθισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα κατασκευάζονται από

αντιολισθητικό κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm ή αντιολισθητικό HPL.

Τα αντικριστά καθίσματα θα συγκρατούνται στη μεταλλική βάση με βίδες. Στα πλαϊνά κάθε

καθιστικού θα τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ μορφής εντόμων ή αντίστοιχες από HPL πάχους

τουλάχιστον 18mm. Ανάμεσά τους θα τοποθετείται σωλήνας διατομής 1'', ο οποίος και θα λειτουργεί

ως χειρολαβή της τραμπάλας.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.12 Παιχνίδι ελατηρίου φωτιζόμενο ή αντίστοιχο

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Παιχνίδι ελατηρίου φωτιζόμενο ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 800mm

Μήκος: 650mm

Πλάτος: 400mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3650mm

Πλάτος: 3400mm

Ύψος πτώσης: <600mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Το παιχνίδι θα αποτελείται από φορέα / κάθισμα και βάση.

Ο φορέας / κάθισμα θα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

(LDPE), χωρίς εμφανείς ενώσεις και κολλήσεις, σχηματίζοντας ένα ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και θα

προσαρτάται μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας στη βάση. Ο φορέας / κάθισμα θα είναι διάτρητος σε

δύο πλευρές του, σχηματίζοντας χειρολαβές για το χρήστη με όποια φορά και αν κάθεται, ενώ στις

άλλες δύο πλευρές του θα υπάρχουν κοιλότητες, κατάλληλες για τη στήριξη των ποδιών. Αναλόγως με

την ηλικιακή ομάδα του χρήστη (3+ ή 6+), δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την μεγάλη

πλευρά του καθίσματος είτε σαν πλάτη είτε σαν χειρολαβή.

Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο Φ160mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης.

Η πλάκα αγκύρωσης θα τοποθετηθεί στο έδαφος μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους. Κατά τη

συναρμολόγηση ο φορέας θα συνδεθεί πάνω στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, θα βιδώνεται

πάνω στην πλάκα αγκύρωσης. Στο ύψος του εδάφους θα υπάρχει ένα πλαστικό προστατευτικό το οποίο

θα περιβάλλει το ελατήριο και θα προστατεύει το χρήστη από παγίδευση των άκρων του. Όλα τα

μεταλλικά μέρη αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα για την αντοχή τους στη διάβρωση. Το

ελατήριο θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.

Εσωτερικά ο φορέας θα φέρει στον πυρήνα του μία γεννήτρια και έγχρωμους λαμπτήρες τύπου LED. Η

γεννήτρια θα συλλέγει την κινητική ενέργεια από την κίνηση του χρήστη και θα την μετατρέπει σε

ηλεκτρική με την οποία θα τροφοδοτούνται οι λαμπτήρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, σε κάθε

ταλάντωση του χρήστη να ανάβουν οι λαμπτήρες δημιουργώντας ένα οπτικό ερέθισμα για το χρήστη

και τον περίγυρο του.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.13 Κούνια για αμαξίδιο

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κούνια για αμαξίδιο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2700mm

Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 2000mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 2600mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1130 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Στην κούνια ΑΜΕΑ μίας θέσης θα προσαρμοστεί ειδικό κάθισμα για υποδοχή και εξυπηρέτηση

αναπηρικού αμαξιδίου.

Η κούνια προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από αμαξίδια ΑΜΕΑ σε χώρους υπό επίβλεψη και δεν

μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους χρήστες.

Η κατασκευή της κούνιας θα είναι φτιαγμένη από μέταλλο με πούδρα πολυεστέρα συμπεριλαμβανομένου

και του κλωβού ασφαλείας για το αμαξίδιο. Το πλαίσιο θα κατασκευαστεί από  μεταλλικούς σωλήνες

κατ’ελάχιστον Φ88,9mm, ενώ οι μεταλλικοί σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν γενικά στην κατασκευή

είναι Φ42,4, 38, 60,3 και 88,9mm. Ο κλωβός θα κινείται με σχοινί το οποίο θα είναι συνδεδεμένο

σε μία κάθετη μπάρα. Το  είναι πολύκλωνο πάχους 16mm και έχει πλαστική επικάλυψη. Αποσβεστήρες

εμποδίζουν την πολύ δυνατή κίνηση. Η ράμπα πρόσβασης μπορεί να κλειδώσει σαν πόρτα. Η μέγιστη

γωνία κίνησης θα είναι 60ο. Η είσοδος στο "καλάθι" θα επιτρέπεται μόνο με την χρήση συστήματος

ασφάλισης–απασφάλισης.

Η ράμπα και η πλατφόρμα στην οποία εισέρχεται το αμαξίδιο θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο πάχους

3mm.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.300,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.14 Μύλος για δύο αμαξίδια

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Μύλος για δύο αμαξίδια

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm

Διάμετρος: 2000mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Διάμετρος: 6000mm

Ύψος πτώσης: 1000 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2-4 παιδιά

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Θα αποτελείται από: ένα (1) μύλο ειδικά διαμορφωμένο για υποδοχή και 2 αμαξιδίων ΑΜΕΑ και μία

(1) βάση εγκιβωτισμένη στο χώμα.

Πρόκειται για περιστροφικό παιχνίδι που επιτρέπει σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να παίξουν

χω¬ρίς εξωτερική βοήθεια. Μπορεί να δεχτεί δύο αναπηρικά αμαξίδια. Έχει πλατφόρμα περιστροφής

διαμέτρου 2000mm, περιμετρικό χειρολισθήρα και σύστημα φρεναρίσματος.

Ο μηχανισμός περιστροφής και φρεναρίσματος θα είναι βυθισμένος στο χώμα έτσι ώστε η πλατφόρμα
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να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους. Ο χειρολισθήρας θα εμποδίζει τα αναπηρικά αμαξίδια να

κυλήσουν εκτός και είναι επαρκώς συμπαγής έτσι ώστε να αντέξει το βάρος άλλων παιδιών που θα

καθίσουν επάνω του. Τα καθίσματα θα κατασκευαστούν από HPL, για αυξημένη αντοχή και διάρκεια

στο χρόνο με μηδενική συντήρηση.

Δύο επιπλέον τόξα αντιδιαμετρικά τοποθετημένα που κατέρχονται, θα έχουν επίσης σκοπό να

ακινητοποιούν τα αναπηρικά αμαξίδια. Τα ίδια αποτελούν και τον μηχανισμό ενεργοποίησης του

φρεναρίσματος του μύλου μέσω ενός κινητήριου μηχανισμού υψηλής αντοχής και διάρκειας ζωής με

ελάχιστη συντήρηση.

Στα σημεία εισόδου – εξόδου των αμαξιδίων, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 2000mm ώστε να

μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Η θεμελίωση της βάσης θα γίνει με υπόβαση σκυροδέματος διαστάσεων

μήκους 1000mm x πλάτους 1000mm x ύψους 500mm σε βάθος.

Μεταλλικά στοιχεία

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (συρματόσχοινα,

βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να μην σκουριάζουν, ή από χάλυβα

γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων

DIN. Η πλατφόρμα θα είναι από αλουμίνιο μπακλαβαδωτό.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία

για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και

σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13.500,00

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.15 Τραμπάλα και για ΑΜΕΑ

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Τραμπάλα και για ΑΜΕΑ

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1200mm

Μήκος: 1300mm

Πλάτος:1000mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 4300mm

Πλάτος: 3000mm

Ύψος πτώσης: <600mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ταλαντευόμενο εξοπλισμό και θα αποτελείται από φορέα

ταλάντωσης και θεματικά πάνελ. Πιο αναλυτικά, το παιχνίδι θα απαρτίζεται από το φορέα

ταλάντωσης ο οποίος θα προσαρμόζεται πάνω σε ένα σύστημα από 4 κολόνες διατομής 80x80mm με

πατάρι, περιμετρικά πάνελ αρκούδας ή αντίστοιχα τα οποία θα λειτουργούν ως προστατευτικά και

ένα μεταλλικό πλαίσιο στήριξης και συγκράτησης των πάνελ.

Ο φορέας ταλάντωσης θα αποτελείται από τέσσερα (4) ελατήρια διαστάσεων 200x200x18 τα οποία θα

βιδώνονται πάνω στην αντιολισθητική επιφάνεια του παταριού από HPL ή πλακάζ. Τα πάνελ μορφής

αρκούδας στα πλαϊνά της κατασκευής θα βιδώνονται στις κολόνες με πλαστικές γωνίες και στο

πατάρι με κατάλληλες ξυλόβιδες. Τα πάνελ θα αποτελούνται από HPL ή πλακάζ και θα συγκρατούνται

επιπλέον και μεταξύ τους μέσω μεταλλικού πλαισίου το οποίο θα βιδώνεται πάνω σε αυτά και στις

κολόνες με κατάλληλες βίδες. Θα αποτελείται από μεταλλική σωλήνα διατομής 33.7mm παραμορφωμένη

σε σχήμα «Π», όπου στις άκρες της διαθέτει συγκολημμένα μεταλλικά ελάσματα μέσω των οποίων

βιδώνεται στις κολώνες. Μπροστά από την κατασκευή θα βιδώνεται στο πατάρι πάνελ από HPL ή

πλακάζ σχήματος γρασιδιού με ειδικές ξυλόβιδες. Το πατάρι θα αποτελείται από ξύλινες τραβέρσες

διατομής 120x44mm οι οποίες διαθέτουν στο εσωτερικό τους ξύλινο πηχάκι διατομής 44x44mm. Στις

άκρες τους διαθέτουν μεταλλικό έλασμα μέσω του οποίου θα βιδώνονται στις κολώνες. Οι τραβέρσες

θα έχουν μήκος 1120mm η μακρύτερη και 790mm η κοντύτερη. Πάνω σε αυτές θα βιδώνεται η

αντιολισθητική επιφάνεια από HPL ή πλακάζ δημιουργώντας έτσι το πατάρι.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2.700,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.16 Θεματική βρύση

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Θεματική βρύση

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 880 mm

Πλάτος: 480 mm

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα

διακοσμητικό πανέλο σε σχήμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. λουλούδι, αστέρι, τιμόνι πλοίου,

κλπ). Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm περίπου, θα φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική

από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία θα καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, διατομής Φ180mm και

πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης θα γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο θα φέρει

τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την

βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηματίζει καμπύλη 90ο και θα καταλήγει σε συστολή από Φ60

σε Φ200. Στο τελείωμα της συστολής θα βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο διαστάσεων 465x480mm, από

HPL πάχους 12mm. Ο μηχανισμός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη

διάρκεια ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό

ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του

εμβόλου. Η είσοδος του νερού θα γίνεται μέσω τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση

υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.17 Ξύλινο παγκάκι

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ξύλινο παγκάκι

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 1950 mm

Πλάτος: 650 mm

Θα αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, 5 ξύλα για το κάθισμα και 3 ξύλα για την πλάτη,

διατομής 70x70x1950mm.

Οι δύο μεταλλικές βάσεις θα κατασκευαστούν από χάλυβα St37 και θα περιλαμβάνουν: α) την πλάκα

πάκτωσης διατομής 120x500x4mm και β) το μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm και μήκους

360mm, επάνω στον οποίο θα εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης διατομής

100x910x8mm. Η πλάτη θα κατασκευάζεται με κλίση 30 μοιρών. Οι βάσεις θα ενισχύονται με

μεταλλική λάμα διατομής 25x5mm και θα αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί θεμελίου σκυροδέματος με

βίδες Μ8.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.18 Φωτιζόμενο σπιτάκι - παγκάκι ή αντίστοιχο

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Φωτιζόμενο σπιτάκι - παγκάκι ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Ύψος: 1750 mm

Μήκος: 1400 mm

Πλάτος: 500 mm

Το παγκάκι αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Φορέας / Κάθισμα:

Ο φορέας θα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και θα

προσαρτάται μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας στη βάση. Θα έχει κάθισμα με πλάτη, πλαϊνά τοιχώματα

και τριγωνική σκεπή για τη προστασία του χρήστη. Εσωτερικά του τοιχώματος θα φέρει κατάλληλο

σύστημα και έγχρωμους λαμπτήρες τύπου LED. Το κύκλωμα θα τροφοδοτεί με την κίνηση του

καθιστικού τους λαμπτήρες LED ώστε να παράξουν φως κατά τη διάρκεια της νύχτα. Το κάθισμα θα

κατασκευάζεται από ξυλεία κωνοφόρων και θα προσαρμόζεται επάνω στο φορέα με κατάλληλη

συνδεσμολογία.

Βάση:

Η βάση θα αποτελείται από δύο ελατήρια, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκες αγκύρωσης. Οι

πλάκες αγκύρωσης θα τοποθετούνται στο έδαφος μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους. Κατά τη

συναρμολόγηση ο φορέας θα συνδέεται πάνω στα ελατήρια τα οποία με τη σειρά τους, θα βιδώνονται

πάνω στις πλάκες αγκύρωσης. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα για

την αντοχή τους στη διάβρωση. Τα ελατήρια θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.600,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.19 Κάδος απορριμμάτων ξύλινης απομίμησης

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Κάδος απορριμμάτων ξύλινης απομίμησης

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 955mm

Μέγιστη διάμετρος: 550mm

Βάρος: 16 kg

Χωρητικότητα κάδου: 65 lt

Ο κάδος απορριμμάτων θα φέρει επιφάνεια ξύλινης απομίμησης και θα αποτελείται από ενιαίο

ομοιόμορφο σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό (DURAPOL ή αντίστοιχο υλικό υψηλών προδιαγραφών).

Το υλικό κατασκευής του κάδου θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, πιθανούς

βανδαλισμούς και θα χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο,

καθαρισμό και το χρώμα της θα διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει

εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα

ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές και ανάγλυφες γραμμές ώστε να αποδίδεται η μορφή του ξύλου.

Ταυτόχρονα θα πρόκειται για ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα

διατομής ~550mm θα προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα στη μία πλευρά για τη ρίψη

απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον

τρόπο η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων θα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης θα φέρει σύστημα

αυτόματου κουμπώματος ανάμεσα στο κυρίως σώμα και το καπάκι, που θα διευκολύνει το άνοιγμα και

κλείσιμο για την αποκομιδή. Θα περιέχει μεταλλικό εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 65lt, από

γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον κάδο θα περιλαμβάνει δύο επιλογές σε

αποχρώσεις ανοιχτού και σκούρου ξύλου. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγλυφη επιφάνεια σε

συνδυασμό με το χρωματισμό ‘τύπου ξύλου’ θα προσδίδει στον κάδο μία ‘φυσική’ μορφή που θα

μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε φυσικό περιβάλλον και να συνδυαστεί με το τοπίο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.20 Σύνθετο παιχνίδι αναρρίχησης

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Σύνθετο παιχνίδι αναρρίχησης

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3080

Μήκος 8820

Πλάτος 5950

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης 2100 mm

Μήκος 12620 mm

Πλάτος 9750 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 8 παιδιά

Δραστηριότητες Ισορροπία, αναρρίχηση

Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

Η κατασκευή θα αποτελείται από μία (1) γέφυρα κατασκευασμένη με συρματόσχοινα, μία (1) ξύλινη

πολυκολλητή καμπύλη-δοκό ισορροπίας, ένα (1) αναρριχητικό πέρασμα κρεμαστών μεταλλικών

χειρολαβών επιλυμένων με ελαστομερές υλικό αναρτώμενων σε πολυκολλητή δοκό,  κουρμπαριστές

σωλήνες ισορροπίας και δύο (2) αναρριχητικά πλαίσια.

Δομή παιχνιδιού

Η γέφυρα με τα συρματόσχοινα θα οδηγεί στην καμπύλη δοκό ισορροπίας η οποία με την σειρά της θα

καταλήγει στο αναρριχητικό πέρασμα. Εν συνεχεία θα υπάρχουν οι κουρμπαριστοί αναρριχητικοί

σωλήνες και τέλος τα δύο αναρριχητικά πλαίσια.

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Θα αποτελείται από σύστημα τεσσάρων κολώνων διατομής 115x115mm και ύψους 2800mm. Η γέφυρα θα

αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από επενδυμένο συρματόσχοινο με ίνες πολυπροπυλενίου, πολύκλωνο,

διατομής 16mm. Η γέφυρα που θα σχηματίζεται θα έχει ενιαίες κουπαστές ύψους τουλάχιστον 700mm,

ενώ στο μέρος όδευσης θα φέρει τρεις σειρές από συρματόσχοινο με ίσες αποστάσεις 50mm μεταξύ

αυτών. Η κατασκευή θα αναρτάται στους ορθοστάτες με τέσσερα μπουλόνια Μ12x150.

Για την στιβαρότητα της κατασκευής, οι κολώνες θα συνδέονται περιμετρικά με πάνελ

κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. Τα πάνελ θα συνδέονται με τις τέσσερις κολώνες με

ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς συνδέσμους πάχους 4mm.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Η καμπύλη δοκός ισορροπίας θα αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένη δοκό διατομής 110x140mm

και μήκους 4050mm. Σχηματικά η δοκός θα φέρει δύο καμπύλες αντίθετες μεταξύ τους, ακτίνας

2000mm η κάθε μία.

Η στερέωση της δοκού με τις κολώνες της υπόλοιπης κατασκευής θα επιτυγχάνεται με τέσσερα

μπουλόνια Μ12x250.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

Θα αποτελείται από σύστημα τεσσάρων κολώνων διατομής 115x115mm και ύψους 2800mm. Κάθε ζεύγος

κολώνων θα συνδέεται με οριζόντιο σωλήνα διαμέτρου 60,3mm και πάχους 3mm. Στο μέσω του

οριζόντιου σωλήνα θα συγκολλάτε κατακόρυφος σωλήνας διαμέτρου 42,4mm στον οποίο θα

προσαρμόζεται το σύστημα ανάβασης και κατάβασης του περάσματος. Για το σύστημα αυτό θα

συγκολλούνται σε συγκεκριμένα ύψη στον άξονα του κατακόρυφου σωλήνα ειδικά μεταλλικά ελάσματα

πάχους 4mm πάνω στα οποία θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL πάχους 12mm,

διαμέτρου 300mm, το οποίο θα αποτελεί και το πάτημα της κατασκευής.

Στο επάνω μέρος των οριζόντιων σωλήνων θα προσαρμόζεται κατάλληλα διαμορφωμένη δοκός διατομής

110x140mm και μήκους 4050mm. Σχηματικά η δοκός θα φέρει δύο καμπύλες αντίθετες μεταξύ τους, και

ακτίνας 2000mm η κάθε μία. Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασμένες από άξονα πάχους 7mm

διαμορφωμένο σε στρογγυλή μορφή εσωτερικής διαμέτρου 125mm. Στο σημείο που πιάνεται ο χρήστης

θα υπάρχει επικάλυψη με ειδικό ελαστομερές υλικό πάχους στρώσης 24mm. Η χειρολαβή θα αναρτάται

στην δοκό μέσω ανοξείδωτου κουζινέτου και ανοξείδωτης αλυσίδας και θα τηρεί τις προδιαγραφές
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κατά DIN 766. Η δοκός θα φέρει δέκα χειρολαβές τοποθετημένες σε θέση κατάλληλη για την ορθή

χρήση της δραστηριότητας.

ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Θα αποτελείτε από οριζόντιο σωλήνα διατομής 60,3mm και πάχους 3mm, επάνω στον οποίο θα

προσαρμόζονται τέσσερις κουρμπαριστοί σωλήνες διατομής 33,7mm και πάχους 2mm. Ο οριζόντιος

σωλήνας θα είναι μήκους 2360mm. Οι κουρμπαριστοί σωλήνες θα είναι μήκους 1310mm, διαμορφωμένοι

σε τόξο ακτίνας 400mm τα δύο άκρα τους αφού έχουν υποστεί ειδική λείανση – διαμόρφωση για

απόλυτη εφαρμογή και θα συγκολλούνται στον οριζόντιο σωλήνα. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνετε

ανά δύο εκατέρωθεν με μεταξύ τους, σε απόσταση 200mm. Το δύο ζεύγη μεταξύ τους θα σχηματίζουν

γωνία 90ο. Η συγκράτηση του οριζόντιου σωλήνα με τους δύο ξύλινους ορθοστάτες διατομής

115x115mm και μήκους 2800mm θα γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων μεταλλικών ελασμάτων πάχους

3mm τα οποία είναι θα συγκολλημένα στον οριζόντιο σωλήνα.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το αναρριχητικό πλαίσιο θα κατασκευάζεται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένους σωλήνες διατομής

42,4mm. Στους σωλήνες στερεώνεται πάνελ κατασκευασμένο από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm το οποίο

θα φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές σε συγκεκριμένα σημεία ώστε ο χρήστης να μπορεί να

αναρριχηθεί χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του. Τα δύο πλαίσια θα είναι τοποθετημένα σε

ξύλινο ορθοστάτη διατομής 115x115mm και ύψους 2800mm ενώ θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο.

Τα ελεύθερα άκρα του πλαισίου της αναρρίχησης θα στερεώνονται στο έδαφος.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13.500,00

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3.3.ΣΧΕΤ Πινακίδα εισόδου  (με σήμα) παιδικής χαράς

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

 Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση   πινακίδας εισόδου  η οποία θα φέρει το σήμα

πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον

πληροφορίες:

 (σήμα δήμου Δράμας) ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ………………… (σήμα πιστοποίησης)

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 1-14 Ετών

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 08:00 έως 15:00 και 17:30 έως 22:00

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ: Σε ζώα συντροφιάς (εξαιρούνται σκύλοι συνοδοί ΑμεΑ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΑKΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Άμεση δράση: 100  Πυροσβεστική υπηρεσία: 199   Εθνικο Κέντρο

Άμεσης Βοήθειας: 166

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: 2521-350600 (τηλ. Κέντρο) - 2521-350653

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι γονείς και οι συνοδοί παιδιών έχουν την ευθύνη της επίβλεψης και της ασφάλειας των παιδιών

τους καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της παιδικής χαράς.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ

Η Πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων 0,70m Χ 1,00m, κατασκευασμένη από φύλλο σκληρού

αλουμινίου πάχους 1 χλσ, με ψηφιακή

εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης μεμβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με

αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti), η

οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη

χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος. 

Η πινακίδα θα είναι αναρτημένη σε δύο ιστούς γαλβανιζέ Φ2".

Οι ιστοί θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος σε ανάλογο βάθος.

 Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας
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(Ολογράφως) : διακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

       22/6/2020        22/6/2020         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Διευθυντής ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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