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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) : πέντε και δέκα λεπτά

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

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40

Συνολικό κόστος άρθρου 5,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

A.T. : 2

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 πέντε

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

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40

Συνολικό κόστος άρθρου 25,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

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

A.T. : 3

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.
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ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά

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

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40

Συνολικό κόστος άρθρου 24,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,65

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

A.T. : 4

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 : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

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

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

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

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

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

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

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

της βάσης έδρασης,

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

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

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

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

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

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

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 6

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 L=20 (>=5km)

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

Συνολικό κόστος άρθρου 15,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,30

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

A.T. : 7

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:

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.
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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 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 8

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 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 9

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 10

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
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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

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

A.T. : 11

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,19

(Ολογράφως) : ένα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 12

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)
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__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | 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 .

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

A.T. : 13

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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,39

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

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

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

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

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

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

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

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

μηχανισμό που θα πακτώνεται στο έδαφος.

Τιμή ανά τεμ (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.13.1 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50mm, EPDM, για ύψος πτώσης 1500mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 500 mm

Πάχος: 50 mm

Τεχνική περιγραφή

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και

πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει
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βάρος 34 kg/m2 περίπου.

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM,  ώστε να προσφέρεται η

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο

πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι

διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1500mm), το

οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017,

EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 37001:2016, από

διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση κατά ISO 26000:2010, επί ποινή

αποκλεισμού.

Θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού:

• Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως

ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο

ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

• Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το

υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η

υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο

για το σκοπό αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει

γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα

ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών,

κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η

αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό

αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι

η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο

εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου

Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την

περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να

είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από

διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,17

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.11 Κιόσκι  εξάγωνο ξύλινο πλευράς 2,0 μ

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κιόσκι  εξάγωνο πλευράς 2,0 μ και ύψος περίπου 3,00 μ.

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη,

καθιστικό με πλάτη, και εξάγωνο τραπέζι.

Τα υποστυλώματα  είναι ξύλινα καταλλήλων διαστάσεων. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική

βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη

κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται

η ξύλινη στέγη.Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται από έξι τρίγωνα τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό

κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους, εξάγωνο.

Στο άνω μέρος της σκεπής, όπου και το νοητό κέντρο του εξαγώνου, τοποθετείται ξύλινη

διακοσμητική κορυφή.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται

καθιστικό με πλάτη. Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα  και η πλάτη από δύο. Το κάθισμα

στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της

κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται στα υποστυλώματα.

Το τραπέζι θα είναι και αυτό εξάγωνο στο κέντρο της κατασκευής με διάσταση πλευράς τουλάχιστον

0,80 εκ. και ανάλογης ξυλείας με το κιόσκι.

Τα φέροντα στοιχεία κατασκευάζονται από ανθεκτική ξυλεία επιλογής και έγκρισης της υπηρεσίας,

υγρασίας 10-12%.
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Όλες οι ξύλινες δοκοί κατασκευάζονται από αντεπικολλητή ξυλεία.

Τα ξύλινα μέρη βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για

εξωτερική χρήση.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.26 Τραμπάλα ελατηρίου (αλογάκι)

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Τραμπάλα ελατηρίου (ενδεικτικού τύπου - αλογάκι)

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 810mm Απαιτούμενος χώρος 2810Χ2280mm

Πλάτος 280 mm

Ύψος 800 mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600 mm

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 1

Δραστηριότητες Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα 1+

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ

Τεχνική περιγραφή

Η ελατηριωτή τραμπάλα μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την βάση

θεμελίωσης.

Η θέση θα αποτελείται από ένα πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm σε ενδεικτική μορφή

«αλογάκι», λαβές πλαστικές, και μία επιφάνεια καθίσματος.

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm με βάσεις

στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου.

Η πάκτωση του ελατηρίου θα γίνεται με μεταλλικό σύστημα.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μιας (1) τραμπάλας ελατηρίου .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.27 Τραμπάλα ελατηρίου ( δράκος)

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Τραμπάλα ελατηρίου (ενδεικτικού τύπου - δράκος)

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 760 mm Απαιτούμενος χώρος 2760Χ2455 mm

Πλάτος 455 mm

Ύψος 1040mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600  mm

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 1

Δραστηριότητες Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα 1+

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ

Τεχνική περιγραφή

Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και

την βάση θεμελίωσης.

Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm,

σε ενδεικτική μορφή «δράκος», τρεις σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια καθίσματος.

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm, με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm με

βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου.

Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η μεταλλική βάση θεμελίωσης.
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Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μιας (1) τραμπάλας ελατηρίου .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.28 Ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 2900 mm Απαιτούμενος χώρος 4900Χ2460 mm

Πλάτος 460 mm

Ύψος 750 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1100 mm

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 2

Δραστηριότητες Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα 2+

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ

Τεχνική περιγραφή

Το όργανο θα αποτελείται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων περίπου 2800Χ95Χ95mm, στα δύο

άκρα της οποίας υπάρχουν δύο καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm,

στερεωμένα στη δοκό.

Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη μεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση

των χρηστών.

Η βάση της τραμπάλας θα είναι σχήματος «Π» με δύο ξύλινους στύλους, διαστάσεων περίπου

95Χ95Χ620mm, τα κάτω μέρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων

θεμελίωσης.

Οι στύλοι θα ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικού μηχανισμού, που θα αποτελείται από

δύο μέρη, το ένα θα στερεώνεται στους στύλους και το δεύτερο θα βιδώνεται στη δοκό. Τα δύο μέρη

θα συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής με ρουλεμάν, που θα επιτρέπει

την κίνηση της δοκού.

Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού για

απόσβεση κρούσεων.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) κούνια νηπίων και παίδων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.29 Κούνια τεσσάρων θέσεων (παίδων - ξύλινη)

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

ΚΟΥΝΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΙΔΩΝ - ΞΥΛΙΝΗ)

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 6520 mm Απαιτούμενος χώρος 7000Χ6000mm

Πλάτος 1520 mm

Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 4

Δραστηριότητες Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα 3+

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι

Το όργανο θα αποτελείται από:
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• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς.

• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο,  σε σχήμα «Λ».

• Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων.

Τεχνική περιγραφή

Η κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων θα έχει διαστάσεις περίπου 6520Χ1520mm και ύψος περίπου 2480mm.

Θα αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατομής περίπου 95Χ120mm, οι οποίες θα

καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα

επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm.

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το

σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής

τουλάχιστον 6mm εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου.

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των

προτύπων ΕΝ 1176.

Τα καθίσματα των παίδων, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το όργανο πρέπει  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN

1176:2017 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το

σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις

προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Η Εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 22301:2012, από διαπιστευμένο φορά για το

σκοπό αυτό.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) κούνιας τεσσάρων θέσεων παίδων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.30 Κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων – AMEA

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων – AMEA

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 6520 mm Απαιτούμενος χώρος 7000Χ6000 mm

Πλάτος 1520 mm

Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 4

Δραστηριότητες Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα 1+

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Nαι

Το όργανο θα αποτελείται από:

• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς.

• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο,  σε σχήμα «Λ».

• Δύο (2) καθίσματα νηπίων, κλειστά

• Δύο (2) καθίσματα κατάλληλα και για ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων συν δύο θέσεων κατάλληλες και για ΑΜΕΑ αποτελείται από δύο

οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατομής 95Χ120 mm., οι οποίες καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα

πάχους 4 mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα

ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm.

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα

ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατομής 6

mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.

Σε κάθε οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων

ΕΝ 1176.

Τα δύο καθίσματα νηπίων είναι κλειστά και κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση

αλουμινίου. Τα καθίσματα κατάλληλα και για AMEA, έχουν μορφή αρκουδάκι, από περιστροφικά

χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Το πολυαιθυλένιο είναι 100% ανακυκλώσιμο.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το όργανο πρέπει  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN

1176:2017 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το

σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις

προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Η Εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 22301:2012, από διαπιστευμένο φορά για το

σκοπό αυτό.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) κούνιας τεσσάρων θέσεων νηπίων - ΑΜΕΑ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.850,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.31 Σύνθετο θεματικό όργανο παίδων με δύο πύργους και τσουλήθρα (ενδεικτικού τύπου
ζούγκλα)

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Σύνθετο θεματικό όργανο παίδων με δύο πύργους και τσουλήθρα (ενδεικτικού τύπου ζούγκλα)

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος 3450 mm Απαιτούμενος χώρος 6950Χ6350mm

Πλάτος 3350 mm

Ύψος 3120 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1400mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 15

Δραστηριότητες Ανάβαση, Ολίσθηση, Αναρρίχηση, Διάσχιση, Συνάντηση, Παιχνίδι Ρόλων, Διαδραστικά

Παιχνίδια

Ηλικιακή ομάδα 3+

Το σύνθετο θα αποτελείται από:

• 1 παραλληλόγραμμο πατάρι

• 1 τραπέζιο πατάρι

• 1 σκάλα

• 2 κάθετες μεταλλικές σκάλες

• 1 τσουλήθρα

• 1 αναρρίχηση με σχοινιά

• 1 ράμπα αναρρίχησης με πιασίματα

• 1 στύλο πυροσβέστη

• 1 θεματικό διακοσμητικό «φύλλωμα»

• 1 τραπεζάκι

• προστατευτικά φράγματα

Τεχνική περιγραφή

Το σύνθετο αποτελείται από δύο πύργους, Η πρόσβαση στο όργανο θα πραγματοποιείται είτε από τη

σκάλα, είτε από την αναρρίχηση με σχοινιά, είτε από την ράμπα αναρρίχησης με πιασίματα. Κατά

την είσοδο από τη σκάλα, ο χρήστης θα βρίσκεται στον πρώτο πύργο με τραπέζια πλατφόρμα σε ύψος

1200mm. Δεξιά, τοποθετείται τσουλήθρα η οποία αποτελεί και έξοδο από το όργανο. Αριστερά

τοποθετείται προστατευτικό φράγμα, ενώ ευθεία βρίσκεται η πρώτη κάθετη μεταλλική σκάλα που

οδηγεί στην αναρρίχηση με σχοινιά. Από εκεί ο χρήστης μεταβαίνει μέσω της δεύτερης κάθετης

μεταλλικής σκάλας, στον δεύτερο πύργο με πλατφόρμα ύψους 1200mm. Αριστερά βρίσκεται η έξοδος σε

στύλο πυροσβέστη, αριστερά, η ράμπα αναρρίχησης με πιασίματα και ευθεία, προστατευτικό πάνελ.

Σε εκείνη τη μεριά, στο ύψος του εδάφους τοποθετείται τραπεζάκι. Το σύνθετο όργανο συμπληρώνει

ένα θεματικό διακοσμητικό «φύλλωμα».

Μεταλλικά υποστυλώματα

Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο τύπους μεταλλικών υποστυλωμάτων. Ο πρώτος τύπος από μεταλλικά

υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ) στραντζαριστή λαμαρίνα τραπέζιας

διατομής και πάχους 4mm. Αυτά θα έχουν ανοιχτή τη μεγάλη τους πλευρά, και το κενό που θα

δημιουργείται σε αυτή θα καλύπτεται με κομμάτι HPL πάχους 12mm τουλάχιστον σε όλο τους το ύψος.

Ο δεύτερος τύπος υποστυλώματος θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα προφίλ αλουμινίου εξάγωνης

διατομής πάχους τοιχωμάτων 4,5mm με εσωτερικές νευρώσεις. Τα μήκη των δοκών θα εξαρτώνται από

τα ύψη των παταριών, τα προστατευτικά φράγματα και τις επιπλέων κατασκευές που υπάρχουν.

Πατάρια
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Τα πατάρια ανάλογα με το σχήμα και το ύψος θα αποτελούνται από:

• μεταλλικές δοκούς

• μία επιφάνεια δαπέδου από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επίστρωση

• μεταλλικά υποστυλώματα

Οι μεταλλικοί δοκοί από στραντζαριστή λαμαρίνα διατομής περίπου 60Χ60mm, θα σχηματίζουν το

πλαίσιο του παταριού. Η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους που θα

στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται κομμάτι HPL πάχους τουλάχιστον 18mm με αντιολισθητική

επίστρωση, με κατάλληλες διαμορφώσεις στις γωνίες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται στα μεταλλικά

υποστυλώματα τραπέζιας διατομής από στραντζαριστή λαμαρίνα με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια

ασφαλείας.

Σκάλα με πλαϊνά προστατευτικά

Για πατάρι ύψους 1200mm, η κατασκευή θα απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες

ανάβασης. Τα πλαϊνά και οι βαθμίδες θα κατασκευάζονται από HPL πάχους τουλάχιστον 18 mm. Τα

πλαϊνά θα φέρουν εγκοπές στις οποίες εισχωρούν και στερεώνονται οι βαθμίδες και ανοίγματα

καμπυλόμορφου σχήματος που λειτουργούν σαν διακοσμητικά στοιχεία αλλά και σαν χειρολαβές.

Τσουλήθρα σε ύψος 120cm

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από:

• μία μεταλλική σκάφη

• δύο κουπαστές από πάνελ HPL

• ένα θεματικό προστατευτικό τσουλήθρας

• μία μεταλλική μπάρα κρατήματος

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει μήκος ολίσθησης έως 2500 mm και πλάτος τουλάχιστον 390mm. Η

σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους το λιγότερο 1,5mm και θα βιδώνεται στις δύο

πλαϊνές κουπαστές από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι

κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm με κυματιστά καμπυλόμορφα άκρα που θα θυμίζουν

φύλλωμα και μία μεταλλική μπάρα κρατήματος.

Αναρρίχηση με σχοινιά

Η αναρρίχηση θα αποτελείται στο άνω άκρο από μια μεταλλική σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ48 mm

που θα προσαρτάται από την μία πλευρά σε υποστύλωμα του παταριού και στην άλλη πλευρά με

υποστύλωμα στο έδαφος. Πάνω σε αυτήν θα προσαρμόζονται σε κάνναβο πιασίματα και πατήματα από

συρματόσχοινο Φ16mm τουλάχιστον, επενδεδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου. Ο κάνναβος θα

παρουσιάζει ανοίγματα διαφόρων μεγεθών. Τα συρματόσχοινα θα ενώνονται μεταξύ τους και με την

περιμετρική κατασκευή με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σταθερότητα τους.

Η είσοδος στον πύργο θα έχει προστατευτική μπάρα διατομής τουλάχιστον Φ33mm για την ομαλή χρήση

της δραστηριότητας.

Ράμπα αναρρίχησης με πιασίματα

Η αναρρίχηση θα αποτελείται από κεκλιμένο πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm και θα φέρει ειδικά

διαμορφωμένα πατήματα. Θα στερεώνεται στην μία πλευρά, στον πύργο και στη άλλη στο έδαφος. Η

είσοδος στον πύργο θα φέρει προστατευτικό πάνελ από HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον το οποίο έχει

ανοίγματα για χειρολαβές.

Κάθετη μεταλλική σκάλα

Η κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης θα αποτελείται από μεταλλικές σωλήνες διατομής τουλάχιστον

Φ33mm που θα προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα των πύργων.

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη θα αποτελείται από μια μεταλλική σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ33 mm που θα

προσαρτάται σε υποστύλωμα και θα πακτώνεται στο έδαφος. Θα έχει καμπυλόμορφο άνω άκρο που θα

εξασφαλίζει την διατήρηση της σωστής απόστασης ασφαλείας από την κατασκευή. Η είσοδος στον

πύργο θα φέρει προστατευτικά από τεμάχια HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον.

Διακοσμητικά πάνελ «φύλλωμα»

Το σύνθετο θα φέρει διακοσμητικό στοιχείο «φύλλωμα» στο άνω άκρο των ψηλότερων υποστυλωμάτων.

Αποτελείται από τρία κομμάτια από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm σχήματος φύλλου με

διακοσμητικές χαράξεις, τα οποία θα τοποθετούνται περιμετρικά της δοκού και θα στηρίζονται σε

αυτή με μεταλλικά στοιχεία και υποστυλώματα από τεμάχια HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm.

Προστατευτικά φράγματα

Τα προστατευτικά φράγματα θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον και θα φέρουν

θεματικές χαράξεις και επιπλέον διακοσμητικά θεματικά κομμάτια από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον.

Το κενό ανάμεσα στα υποστυλώματα που θα στηρίζεται ο στύλος πυροσβέστη θα κλείνει σε όλο το

ύψος του με πάνελ HPL πάχους 12 mm.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το όργανο πρέπει  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN

1176:2017 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το

σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις
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προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Η Εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 22301:2012, από διαπιστευμένο φορέα για το

σκοπό αυτό.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) σύνθετου θεματικού οργάνου παίδων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17.000,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.4 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και
δοκίδες φυσικής ξυλείας

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

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

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

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

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

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

έργου.

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

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

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

διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό

ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt,

ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης

στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε06 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόμιο

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5160

Aνοιγμα λάκκου, διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m σε έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, πλην

χρήσεως εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντληση ύδατος, τις τυχόν καθαιρέσεις πλακών
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πεζοδρομίων, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λ.π., την κοπή δένδρων, ριζών ή παλαιών πρεμνών και

πρόσθετων χωματουργικών εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας των αγωγών κοινής ωφελείας, μεταφοράς

των προϊόντων εκσκαφών σε σημεία προσέγγισης αυτοκινήτου και απομάκρυνσης σε επιτρεπόμενο χώρο,

την πλήρωση του λάκκου με κηπευτικό χώμα κατάλληλο για την κατηγορία και τύπο των προβλεπομένων

να φυτευτούν φυτών καθώς και την προσθήκη  βελτιωτικού σε αναλογία 1:3 και κατά τα λοιπά

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.61 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως
3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.61   Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα,

περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της

επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του

κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως

συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα

στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών

ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με

βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.18 Προμήθεια  και τοποθέτηση προκατασκευασμένης   βρύσης

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Προμήθεια  και τοποθέτηση προκατασκευασμένης   βρύσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγορά της  προκατασκευασμένης   βρύσης  σύμφωνα με τα σχέδια της

υπηρεσίας με όλα τα απαραίτητα υλικά συγκόλησης και τους απαραίτητους αρμούς. Επίσης

περιλαμβάνονται  οι συνδέσεις με τα δίκτυα  ύδρευσης και την αποχέτευσης ( βάνες, σωλήνες, ταυ,

βρύση  ανάλογη, σιφών, σωλήν αποχέτευσης κλπ).

Κατασκευή  και τοποθέτηση προκατασκευασμένης   βρύσης σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας με όλα

τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε09.3.3 Πινακίδα εισόδου  (με σήμα) παιδικής χαράς

A.T. : 33

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
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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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ13.1 Πιστοποίηση παιδικής χαράς και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

Το παρόν άρθρο αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση της λειτουργίας  παιδικής χαράς, κατ'

εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

48165/2009 ( ΦΕΚ 1690 Β’ / 17-8-2009 ) και 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25-07-2014) Αποφάσεις

Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη

λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία

αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30

-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η έκδοση

πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή

προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες

Αρχές). Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι εργασίες ελέγχου – παροχής

υπηρεσιών για την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό

Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου.

Η υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών θα ανατεθεί σε διαπιστευμένο φορέα

ελέγχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.31 του Ν.

4412/2016 και το άρθρο 2 παράγραφος 1.9 α και β και το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ του Ν.

4412/2016.

Η εργασία θα περιλαμβάνει α) αρχικό έλεγχο και σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης και β)

επανέλεγχο (ενδεχομένως) και έκδοση πιστοποιητικού.

ΦΑΣΗ Α

Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών. – Σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης.

Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή της παιδικής χαράς, των παιχνιδιών και της

εγκατάστασής τους, των χώρων και των δαπέδων πτώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής

νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο αναλυτικά η αρχική επιθεώρηση περιλαμβάνει

διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο των παιχνιδιών, έλεγχο της εγκατάστασης των παιχνιδιών

(έδραση, αγκύρωση, αποστάσεις ασφαλείας, πρόσβαση, κ.λπ.), έλεγχο χώρων και δαπέδων πτώσης.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ

931/Β/2009) όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176 KAI EN

1177 και κάθε άλλη σχετική προδιαγραφή ή πρότυπο ως προς την πιστοποίηση των υπό έλεγχο

παιδικών χαρών που θα ισχύει κατά το χρόνο ελέγχου.

Γίνεται σύνταξη έκθεσης ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης για κάθε παιδική χαρά.

Βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται Έκθεση με τα αναλυτικά στοιχεία που

προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις και ελλείψεις της παιδικής χαράς. Για

κάθε παιδική χαρά θα παραδοθεί συμπληρωμένο ειδικό έντυπο στο οποίο θα καταγράφεται το εύρημα

(μη συμμόρφωση) με φωτογραφική τεκμηρίωση και πρόταση για τον τρόπο αποκατάστασης της έλλειψης

– μη συμμόρφωσης.

ΦΑΣΗ Β

Επανάληψη της επιθεώρησης - Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου (Συμμόρφωσης) .

Όπου απαιτείται και μετά την αποκατάσταση των ευρημάτων της Α΄φάσης από το Δήμο Δράμας,

επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε

η παιδική χαρά να πληρεί τις οριζόμενες προδιαγραφές.

Έκδοση Πιστοποιητικού  Ελέγχου (Συμμόρφωσης).

Εφόσον διαπιστωθεί από την επαναληπτική επιθεώρηση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των

προτύπων και της νομοθεσίας, ο φορέας ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία, εξαρτημένο

τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ’87 (αποτύπωση παιδικής  χαράς, τα υφιστάμενα παιχνίδια,

εξοπλισμός κλπ) σε κλίμακα 1:100 ή 1:200.
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 Τιμή ανά παιδική χαρά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

A.T. : 35

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 τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

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

A.T. : 36

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:

1. Βάση πάκτωσης- Φρεάτιο επίσκεψης
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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

τοποθετημένα (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ιστού).
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- 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.

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

       17/2/2021        17/2/2021         17/2/2021

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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