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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής
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του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

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

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

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

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

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

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

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

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

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

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

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 6

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                    |
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__________|______________________________________________|______________________

  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 .

 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 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 7

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

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

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

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

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

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

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

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

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

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 10

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης:

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτς από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την

μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής

εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180

ΟΜΑΔΑ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Χ\Γ01.01 Κατασκευή υπόβασης με νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3221

Επίστρωση τελικής επιφάνειας γηπέδων με νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ., μετά την ολοκλήρωση

της συμπίεσης, πάνω σε πλήρως διαμορφωμένη στρώση, που ήδη υπάρχει η θα διαμορφωθεί. Το τελικό

πάχος της στρώσης δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο ή μεγαλύτερο από 7 εκ. Το

νταμαρόχωμα αποτελείται από μίγμα άμμου κονιοδεμάτων διαστάσεων κόκκων, που να μην υπερβαίνουν

τους κόκκους ρυζιού και αργίλου χωρίς ξένες προσμίξεις (χόρτα ρίζες κ.λ.π.) σε ποσοστό, που να

μην υπερβαίνει το 7%,η οποία αποτελεί τη συγκολλητική ύλη των κόκκων της άμμου. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η προμήθεια άμμου και αργίλου, 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 ανάμιξη άμμου και αργίλου με αναμικτήρα σκυροδέματος στο εργοτάξιο ή

αλλού, η επιμελής διάστρωση με το χέρι ή με ελαφρά μηχανικά μέσα στα επιθυμητά πάχη μέχρι να

επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 7 εκ. μετά τη συμπίεση του, η συμπύκνωση και η

κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους 500 χγρ. (μέχρι να γίνει το μίγμα εντελώς ασυμπίεστο) και η

ταυτόχρονη διαβροχή με νερό. Η επιφάνεια υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν

τελικά μετά την πλήρη συμπύκνωση. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρη κατασκευή της

τελικής επιφάνειας που θα τοποθετηθεί το νταμαρόχωμα με όλα τα απαραίτητα υλικά (υπόβασης

βάσης ) με τις σωστές και απαιτούμενες κλίσεις για την αποροή των ομβρίων

(1 τετραγωνικό μέτρο τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 7 εκ.) (1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

            ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού

μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική

επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού

οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής

σήμανσης
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 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος

υφιστάμενου οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

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

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

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

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

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

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

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

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

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

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

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

γενικών εκσκαφών της οδού,

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

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

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

οποιεσδήποτε συνθήκες,

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

σχηματισμός των αναβαθμών

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

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

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

θέσεις

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

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

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

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

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
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- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τοπικούς περιορισμούς.

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

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

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

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

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

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

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

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,70

(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96Ν Πλακίδια ασφαλείας 50 X 50cm x 4cm με άνω στρώση EPDM για ύψος πτώσης έως
1300mm/m2

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλάκες από αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα που θα επιλεγεί από την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Πλάκες 50 x 50cm, πάχους 50mm με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001 με πιστοποίηση βάσει των

Ευρωπαικών προδιαγραφών ΕΝ 1177 για την ασφάλεια των παιδιών. Τοποθετούνται εύκολα σε λεία

επιφάνεια τσιμέντου χρησιμοποιώντας κόλλα πολυουρεθάνης μη τοξική. Στο κάτω μέρος υπάρχουν

αυλακώσεις για το πέρασμα του νερού.

Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 37mm,

αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR από μεταχειρισμένα λάστιχα αυτοκινήτου και

πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 3mm, αποτελείται από φύλλο EPDM, το οποίο έχει

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

πληθώρας αποχρώσεων και εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης SBR και φύλλου EPDM

γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία ώστε να γίνεται μασίφ. Η συγκεκριμένη

επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και

χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να

επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια έχουν

διαστάσεις 500 x 500mm. Οι πλάκες ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους, ενώ

συμπληρώνονται με ειδικά τεμάχια, για απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο.

To προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης 1300mm κατά το πρότυπο EN1176-

1:2017:ΕΝ 1177, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ71-3:2013. Το δάπεδο ασφαλείας συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια,

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό

ειδικό τεμάχιο.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Υπηρεσία και να

προσκομίζει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητας ήτοι : ISO 9001,ISO 14001, ISO 18001, καθώς

και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2017:ΕΝ 1177, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ71-3:2013 σύμφωνα

με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 80-100mm. (C16/20),

χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του

σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν

τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά

την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους
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πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση

αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

    

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Τ\7936.10 Επιστρώσεις δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους μετά
της διαγράμμισης αυτού

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Συνοπτικά, αρχικά θα γίνει σχολαστικό τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικά τριβεία, πολύ καλός

καθαρισμός της επιφάνειας με ειδικούς φυσητήρες και σκούπες, αστάρωμα της επιφάνειας με

ακρυλικό αστάρι, εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία σε δύο στρώσεις, εφαρμογή

μίγματος ελαστικού δαπέδου τύπου cushion με κόκκους καουτσούκ σε τρείς στρώσεις, εφαρμογή

ειδικού ακρυλικού συστήματος τύπου MAPEI MAPECOAT TNS SYSTEM και διαγράμμιση γηπέδου

2 αθλημάτων (καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης) .

Αναλυτικά θα εφαρμόζεται ως εξής:

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Θα Κατασκευάζεται πάνω σε ασφαλτικό τάπητα. Διαστρώνεται υλικό που προσδίδει ελαστικότητα στο

σύστημα και εν συνεχεία χυτός ελαστικός συνθετικός τάπητας σε συνολικό πάχος έως 3.0mm.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

1. Χάραξη του γηπέδου, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης και η επιφάνεια της τελικής στρώσης

θα είναι και αυτή επίπεδη και οριζόντια.

2. Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και υπολείμματα.

3. Στρώση από μείγμα ασφαλτικού γαλακτώματος και χαλαζιακής άμμου ή πολυουρεθανικό αστάρι 2

συστατικών. Απλώνεται χειρωνακτικά στην επιφάνεια ταυ γηπέδου με ρακλέτα, παράλληλα και

κατακόρυφα.

4. Μία στρώση από συγκολλητικό υλικό, με συνθετικές ρητίνες σε μορφή γαλακτώματος το

οποίοαναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο και πόσιμο νερό (Resurfacer).

5. Δύο έως πέντε στρώσεις (ανάλογα με το επιλεγόμενο σύστημα) από μείγμα συνθετικών ρητινών,

ομοιόμορφων κόκκων καουτσούκ, χαλαζιακής άμμου και ειδικής κόλλας (CUSHION).

6. Τρεις στρώσεις από μείγμα συνθετικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου προκειμένου να επιτύχουμε

την αντιολισθητική υφή. Το μείγμα έχει τη μορφή πυκνόρρευστης αλοιφής και θα χρησιμοποιηθεί

προκειμένου να γίνουν οι 3 επικαλύψεις. Απλώνεται χειρωνακτικά στην επιφάνεια τoυ γηπέδου με

ρακλέτα, παράλληλα και κατακόρυφα.

7. Η γραμμογράφηση των γηπέδων (basketball & volleyball) γίνεται με χρώματα ανθεκτικά στην

χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία, παρόμοια με τα χρώματα της επικάλυψης.

8. Η εμφάνιση είναι αντιολισθηρή, ομοιόμορφη και χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια ακολουθεί τις

ιδιότητες της ευκαμψίας, αντιολισθητικής ικανότητας, αντοχή σε φθορά από αθλητικά υποδήματα και

στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανότητα αυτοανόρθωσης και αντοχής στη φωτιά. Θα πρέπει να

αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο δάπεδο δεν διαμορφώνει κλίσεις, αλλά ακολουθεί τις κλίσεις που

ήδη υφίσταται το δάπεδο.

9. Η συντήρηση γίνεται μ’ ένα απλό σκούπισμα ή εάν είναι πολύ βρώμικο, με πλύσιμο. Σε γενικές

γραμμές ο τάπητας καθαρίζεται από τις φυσικές βροχοπτώσεις.

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία προς έγκριση τα

αντίστοιχα πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια (στην Ελληνική γλώσσα) αναφορικά με την τελική

επίστρωση του δαπέδου καθώς και του σχετικού έγχρωμου σχεδιαγράμματος του γηπέδου, καθώς επίσης

και το ISO 9001 περί πιστοποίησης στη τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του

συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα ανατεθεί η εργασία κατασκευή της εργασίας.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη κατασκευής τμημάτων του δαπέδου σε διαφορετικούς χρωματισμούς

ώστε να επισημαίνονται τα διακριτά μέρη για κάθε άθλημα .

Τα χρώματα της τελικής στρώσης του γηπέδου θα είναι της επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περαιωμένης επιφάνειας συμπεριλαμβανομένης και της

δαπάνης για επιμελή προσαρμογή του δαπέδου στα υφιστάμενα φρεάτια .

Σελίδα 27 από 38



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΧ74.90 Εγκιβωτισμός επιφάνειας απο κυβόλιθο

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494

[Εγκιβωτισμός επιφάνειας, όπου θα διαστρωθεί  δάπεδο ασφαλείας, από κυβόλιθους

τσιμέντου ορθογωνικού  σχήματος και οιουδήποτε χρώματος.

Η τοποθέτηση των κυβόλιθων επί υποστρώματος (βάση έδρασης) σκυροδέματος με

χρήση κόλλα πλακιδίων. Η διάστρωση των κυβόλιθων σε πλάτους έως 20cm και με

διάκενο μεταξύ του έως 5cm, θα ακολουθεί περιμετρικά τη βάση από σκυρόδεμα με

διάταξη που φαίνεται στα συνημμένα σχέδια με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι κυβόλιθοι, η κόλλα επί τόπου του έργου, οι

φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της

επιφανείας το κόστος μεταφοράς τους στη θέση του έργου και γενικά όλες οι

εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη διάστρωση τους.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κυβόλιθου χωρίς την βάση έδρασης τους]

[ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ: 4,50 (τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά )]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Τ\73.96.02 Επίστρωση συστήματος απορρόφησης κραδασμών, τελικής επιφάνειας με συνθετικό
χλοοτάπητα επί συστήματος βάσης απορρόφησης κραδασμών, ελαχ. συνολικού ύψους
46mm, εξωτερικών χώρων προστασίας οργάνων .

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επίστρωση πιστοποιημένου συστήματος απορρόφησης κραδασμών, τελικής επιφάνειας με συνθετικό

χλοοτάπητα επί συστήματος βάσης απορρόφησης κραδασμών, ελάχιστου συνολικού ύψους 46mm (Σύνολο

πάχους 24mm πάνελ+22mm χλοοτάπητα = 46mm),  κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους προστασίας

οργάνων.

Το σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πλακών (πάνελ), θα έχει ελάχιστο πάχος 24mm, κατασκευασμένο από

διογκωμένο πολυπροπυλένιο, µε ελαχ.πυκνότητα 45g/lit. και με επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα

από ίσια ίνα 5.800 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ελαχ. ύψος πέλους 22mm. Το συνολικό ελαχ.

ύψος χλοοτάπητα που θα προκύψει θα είναι 24mm, πράσινου χρώματος, ενώ προβλέπεται πλήρωση του

με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και πλήρωση 16-20kg/m².

Ενδεικτικά οι πλάκες πάνελ μπορούν να είναι ορθογωνικές ή τετράγωνες, με οποιαδήποτε

διάστασεις, αρκεί να πληρούν τις αναφερόμενες στο παρόν προδιαγραφές .

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης, ασφάλειας, θερμικής μόνωσης και αντοχής, οι

φυσικές ιδιότητες και οι ιδιότητες απόδοσης του συστήματος βάσης συμμορφώνονται και

πιστοποιούνται µε τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται σε τυπικές δοκιμές ΕΝ:

Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κατά ΕΝ 1177:2018.

Το σύστημα της βάσης απορρόφησης κραδασμών καλύπτει ύψος πτώσης 2,31m ±7%

(SportsLabsTestReport).

Για το λόγο αυτό, η μέθοδος εγκατάστασης του συστήματος βάσης θα γίνει αυστηρά σε συμμόρφωση µε

τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα εκτελεσθεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα συστατικά που

συστήνει ο κατασκευαστής.

Το σύστημα βάσης θα εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υπόβαση, αυστηρά όμως σε συμμόρφωση µε τις

συστάσεις του κατασκευαστή και δεν θα διαφέρει σε πάχος σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm

και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά

3 μέτρα ίσιας άκρης.

Η δαπάνη και η ευθύνη για την πλήρη διαμόρφωση της τελικής υπόβασης έδρασης του συστήματος,

συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο .

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, προϋποθέτει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της

υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης των όλων των ανωτέρω αναφερομένων σχετικών πιστοποιητικών και

δειγμάτων, τα οποία θα κατατεθούν στην Υπηρεσία εγκαίρως και πριν την προσκόμιση αυτών στο

έργο.
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Προσκόμιση δείγματος ειδών, πιστοποιητικών και εγγυήσεων:

- Δείγμα του προσφερόμενου πάνελ διαστάσεων περίπου 20εκ. x 20εκ.

- Δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20εκ. x 20εκ.

- Δείγμα από τα υλικά πλήρωσης , ήτοι 30ml (περίπου) χαλαζιακή άμμο

- Έγγραφη παροχή εγγύησης πλήρους αντικατάστασης από τον κατασκευαστικό οίκο του συνθετικού

χλοοτάπητα και τον διαγωνιζόμενο σε συνδυασμό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει

τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των πέντε (5) ετών.

- Τεύχος οδηγιών συντήρησης και καλής χρήσης του συστήματος, ιδιαιτέρως του χλοοτάπητα.

- Βεβαίωση κατασκευαστικού οίκου ότι τα υλικά που το συνθέτουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον

και όχι τοξικά .

- Πιστοποίηση εν ισχύ του προμηθευτή και του συνεργείου εγκατάστασης δαπέδου κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, ΙSO 45001:2018 και ISO 50001, για την εξασφάλιση αρμοδίων

αδειοδοτήσεων.

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική

γλώσσα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες και όλα τα υλικά και μικρουλικά για τον

επιμελή καθαρισμό της υπάρχουσας επιφάνειας, η επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανειακής στρώσης

ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κλίσεις και επομένως η απορροή των ομβρίων, η επιμελής

εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας έδρασης του περιγραφόμενου συστήματος, η μεταφορά, προσκόμιση

στο χώρο και πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του περιγραφόμενου συστήματος, με όλα τα απαραίτητα

υλίκά και μικρουλικά κατά τις οδηγίες του προμηθευτή στο προσδιοριζόμενο χώρο .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
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- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

 .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15 Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μεταλλικής τραμπάλας δύο

θέσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και

στηρίγματα

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

- Δοκός αιώρησης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2", μήκους 2,50 m

Σελίδα 30 από 38



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- Βάση σχήματος "Π", μήκους στέψεως 0,60 m, από χαλυβδοσωλήνα Φ 1 1/2’’

- Στοιχείο θεμελίωσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,60 m.

- Εδρανο ταλάντευσης μήκους 0,30 m και πλάτους 0,18 m, με τρεις αυλακώσεις  των 5 cm σε αξονική

απόσταση  0,10 m.

- Καθίσματα από FIBER GLASS ή από ξύλο OREGON PINE, στερεωμένα σε δύο μεταλλικά

ελάσματα ηλεκτροσυγολλημένα στις αιωρούμενες δοκούς, με τέσσερες ανοξείδωτους

κοχλίες.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με

χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.16Ν ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

[Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 505mm

Μήκος: 1100mm

Πλάτος: 1100mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm

Μήκος: 3100mm

Πλάτος: 3100mm

Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4

Δραστηριότητες: Ταλάντευση

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.)

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ

Υλικό απορρόφησης κρούσης: ΟΧΙ

Μεγαλύτερο εξάρτημα: Μορφή L=1100mm

Βαρύτερο εξάρτημα: Ελατήριο με βάση W=19.0Kg

Χρήση εξοπλισμού με επίβλεψη: ΝΑΙ

Διάθεση ανταλλακτικών: ΝΑΙ

Γενική Τεχνική περιγραφή

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL πάχους

19mm, τα οποία συναρμολογούμενα μεταξύ τους μας δίνουν την τελική μορφή του

οργάνου. Οι συνδέσεις των επιμέρους τεμαχίων γίνονται με κοχλίες ροδέλες και

περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει στον κορμό του χειρολαβές διατομής Φ21 για μεγαλύτερη

ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου.  Στο κάτω σημείο του

προσαρμόζεται το ελατήριο με την μεταλλική βάση πάκτωσης.

Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, διατομής Φ20 και

συνολικών διαστάσεων 170Χ360 με 5 σπείρες. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες

καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβισμό των

άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση συγκράτησης από χάλυβα

St-37 διαστάσεων 315Χ325mm και πλαίσιο από σιδηρογωνίες διατομής 50Χ50mm και

φλάντζα Φ220mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 &

περικόχλια ασφαλείας Μ12.

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από

γαλβανιζέ φλάντζα χάλυβα Φ240Χ4mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με

ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες

40x5mm οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο

εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη αγκύρωση

του οργάνου.

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 585,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01.03 Μεταλλική θύρα σε περίφραξη παιδικής χαράς ύψους έως 1,70μ

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας παιδικής χαράς σύμφωνα με τα σχέδια της
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υπηρεσίας.

Ορθοστάτες θύρας διατομών 100Χ100Χ4mm & 30Χ30Χ2mm, λάμες διατομών 30Χ3mm και 30Χ5mm, ποιότητας

S235, συνδεδεμένων μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόληση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η έδρασή των ορθοστατών γίνεται με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACo S66 ή

παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Η θύρα συμπληρώνεται με ράβδους Φ12 πλήρους διατομής ανά 0,08m, συμπεριλαμβανομένης της

προμήθειας και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και της εργασίας για την πλήρη κατασκευή,

τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Η θύρα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας,

με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.

Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας, σύμφωνα με το σχέδιο

της υπηρεσίας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)θύρας πλήρους κατασκευασμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Τ.333.ΣΧ1 Παγκάκι διαστάσεων 220x68x40cm

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Πάγκος καθισμάτων διαστάσεων (Μ)220εκ χ (Π)68εκ χ (Υ)40εκ , που αποτελείται από:

Δυο πλαινά κομμάτια (πόδια) κατασκευασμένα από ενισχυμένο τσιμέντο (στο οποίο η ισομερής

κατανομή έχει επιτευχθεί με δονήσεις υψηλής συχνότητας).

Το κάθισμα αποτελείται από 4 σανίδες από ξύλο φουρνιστής & εμποτισμένης ξυλείας ελάχ. διατομής

13χ6 .

Το φινίρισμα της επιφάνειας επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό του σώματος και στη συνέχεια με την

εφαρμογή αδιάβροχων χρωμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα

συνημμένα σχέδια καθώς και οι εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης .

Τιμή ανά τεμάχιο .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.11.01.Ν ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ-  ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους μπασκέτας καλαθοσφαίρισης επαγγελματικής Ολυμπιακού τύπου,

συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού βάσης, πάχους 5cm.

ΟΙΚ 6411

Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης επαγγελματικής Ολυμπιακού τύπου,

συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού βάσης, πάχους 5cm, πλήρης (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-

κάλυµµα κορµού),  σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους  κανονισμούς

της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης .

Το είδος πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό FIBA.

Τελικό ύψος στεφανιού από το έδαφος 3,05µ.,ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά

χρήση,  µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής ποιότητας, ιδανική

για εξωτερικούς χώρους.

Συµπεριλαµβάνεται το σιδερένιο πλαίσιο µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις και τα µπουλόνια στήριξης

του κορµού, η κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και τους

κανονισµούς ασφαλείας  της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η αποξήλωση και απόρριψη της

υπάρχουσας σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί

αρμοδίως .

Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από:

α. Τη βάση από σκυρόδεµα, όπου πακτώνεται ο κορµός.

β. Τον κορµό από σιδηροκατασκευή.

γ. Το ταµπλό.

δ. Το στεφάνι από σιδερένια κατασκευή και το δίχτυ.

ε. Το προστατευτικό κάλυµµα του κορµού.
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α. Βάση από σκυρόδεµα

Βάση από σκυρόδεµα για κορµό από σιδηροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω  εργασίες που η

δαπάνη τους περιλαμβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου :

Εκσκαφή, απομάκρυνση των επί πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση.

Το θεµέλιο θα είναι κατασκευασµένο  από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16, με εξωτερικές διαστάσεις

τουλάχιστον 900 x 900 mm και βάθος 700 mm.

Στο άνω τµήµα του θεµελίου να είναι στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του κορµού της µπασκέτας.  Η

πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 6 αγκύρια Φ20mm µήκους 550 mm µε κατάλληλη διαμόρφωση.

Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της σιδηρογωνίας θα γίνεται µε  ηλεκτροσυγκόλληση.

Ο κορµός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα φέρει περιμετρικό πλαίσιο από  σιδηρογωνία 80 x 8

mm µε τις κατάλληλες οπές. Τα αγκύρια θα θηλυκώνουν στις οπές  µε παξιμάδια ασφαλείας, που θα

καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά καλύµματα  ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών.

Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να  εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή  πάκτωση του

κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει

να εξασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασής της.

β. Κορµός

Κορµός από σιδηροκατασκευή. Αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασµένης όψης, πρισµατικής µορφής,

διατοµής ορθογωνικής µεταβαλλόµενης από 20 Χ 40 cm έως 20 Χ 27 cm επί αξονικού ύψους 2,19 m

όσον αφορά το πρώτο τµήµα, από 20 Χ 27 cm έως 20 Χ 17 cm επί αξονικού µήκους 1,90 m όσον αφορά

το δεύτερο τµήµα και από  20 Χ 17 cm έως και 20 Χ 14 cm όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο

τµήµα, επί  αξονικού µήκους 0,95 m.

Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 3050 mm.

Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον  1000 mm.

Οι ιστοί του κορµού κατασκευάζονται µε σκελετούς από σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ, εσωτερικής

διαµέτρου 3/4 µε τους οποίους επιτυγχάνεται το απαραµόρφωτο του  κορµού. Αυτοί κολλώνται πάνω

σε δύο πλαίσια από στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 4  mm που µετά από την σύνθεση και βαφή,

στερεώνονται µεταξύ τους µε φύλλα

λαµαρίνας 4 mm µε τα οποία και καλύπτεται,  το κατασκευαστικό κενό, πλάτους 7 cm.

Στο κάτω άκρο του κορµού προβλέπεται µεταλλικό πλαίσιο από σιδερογωνιές 80 Χ 80 Χ 8, µορφής και

διαστάσεων ανάλογων µε το αντίστοιχο µεταλλικό πλαίσιο που  προβλέπεται στην στέψη του πέδιλου,

έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανταπόκριση τους (εξωτερικές διαστάσεις, οπές). Ο κορµός

στερεώνεται κατά τρόπο  αµετακίνητο πάνω στο πέδιλο µε 7 µπουλόνια Φ 20, που βιδώνονται πάνω

στα µεταλλικά πλαίσια του κορµού και του πεδίλου και χωρούν µέσα στον όγκο του πεδίλου στις

οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι'αυτό. Μεταξύ των δύο  σιδερένιων πλαισίων παρεµβάλλονται

µερικές φορές, ροδέλες για να εξαλειφθούν,εάν  υπάρχουν, µικρές αποκλίσεις από την τελική θέση.

Ειδικά για την τοποθέτηση του  κορµού στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο

πλαίσιο του κορµού  προβλέπονται επιµήκεις, επιτρέποντας έτσι µικρές µετακινήσεις µε την

παρεµβολή  των ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών επιτυγχάνεται µε

σιδερένιες σφήνες για την κάλυψη των κενών των επιµήκων οπών, όπου µπαίνουν οι  κοχλίες.

Το άνω µέρος του κορµού θα φέρει πλάκα 200χ140mm πάχους 6 mm, που θα φέρει 4 µπουλόνια Μ16 Χ50

mm τα οποία θα χρησιµεύουν στη στερέωση της γλυσιέρας του ταµπλό.

Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα

(π.χ. από ταλαντώσεις) για την ορθή και ασφαλή διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων των αθλούμενων.

γ.Ταµπλό

Το ταµπλό θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm.

Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό 50 x 25 mm και πάχους  2mm.  Ο σκελετός

θα απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050  mm και από το εσωτερικό πλαίσιο

διαστάσεων 590 x 450 mm.  Το εξωτερικό πλαίσιο  θα συνδέεται µε το εσωτερικό µε δύο κατακόρυφα

ενισχυτικά δεσίµατα από κοιλοδοκό  40 x 20 mm και µε τη γλυσιέρα.

Η γλυσιέρα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή  σχήµατος Π.  Θα

φέρει στο εµπρόσθιο τµήµα της οπές για την  υποδοχή των µπουλονιών του στεφανιού.  Στο πίσω

τµήµα της θα φέρει δύο οδηγούς,  κατασκευασµένους από δύο τµήµατα µασίφ σίδερου 14 x 14 mm ο

καθένας, που θα  αποτελούν τη διαδροµή κατακόρυφης ολίσθησης του ταµπλό πάνω στα µπουλόνια της

πλάκας 6 mm του κορµού.  Η διάταξη της γλυσιέρας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε  να επιτρέπει

την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της.  Επίσης θα πρέπει να προσφέρει  τη δυνατότητα µελλοντικής

επαναρύθµισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του  χώρου τοποθέτησής του ταµπλό.Το ταµπλό θα

είναι κατασκευασµένο  από Plexiglas  διαφανές πάχους 12 mm.

Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglas θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο  πάχους 4 mm,

για την απορρόφηση των κραδασµών.  Το Plexiglas θα είναι  στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες

φρεζάτες 6 x 50 mm και θα φέρει κατάλληλη  γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα.

Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα  του Plexiglas

θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm).

Οι αντηρίδες που θα  συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του  ευθύγραµµου

τµήµατος του κορµού θα είναι κατασκευασµένες από σωλήνα ¾΄΄ και  ½΄΄ και θα είναι συγκολληµένες

µε ειδικό τεµάχιο. Θα φέρουν πολλαπλές οπές για  εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας.

δ. Στεφάνι και δίχτυ

Το στεφάνι θα είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική  διάµετρο 45 mm.  Θα
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φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο στραντζαριστής  λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την  σύνδεση

του στεφανιού µε το ταµπλό.  Το ειδικό  αυτό τεµάχιο θα φέρει ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η ακαµψία  του κατά τη χρήση του στεφανιού.  Επίσης, το στεφάνι θα φέρει και

ειδικό τεµάχιο,  κατασκευασµένο από µασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαµψία του

ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του.  Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαµµένο σε χρώµα

πορτοκαλί.

Στο κάτω µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του  διχτυού.  Τα

δίχτυα θα είναι φτιαγµένα από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ. και  τοποθετηµένα κατάλληλα  σε κάθε

στεφάνι.  Το ύψος τους θα πρέπει να είναι  400 mm.

Γενικά το ταµπλό εάν και στηρίζεται µε βίδες θα πρέπει να  παραµένει ανεπηρέαστο  από τις

παραµορφώσεις του στεφανιού. Η όλη διάταξη της στήριξης του στεφανιού  πάνω στο ταµπλό και του

ταµπλό πάνω στο κορµό θα επιτρέπει την ελεύθερη  παραµόρφωση ή στρέβλωση του ταµπλό, λόγω

κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη  ρηγµάτωση ή θραύση του.

ε. Προστατευτικό κάλυµµα κορµού

Το προστατευτικό κάλυµµα-πάπλωµα θα έχει ύψος όσο το ύψος του κορµού (1900mm) και  περίµετρο

όση η περίµετρο του κορµού.

Το κάλυμμα (εξωτερικά) είναι από PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής ,

ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η γέμιση (εσωτερικά)

είναι από ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P. Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης .

Το προστατευτικό κάλυμμα κλείνει με ενιαίο ιμάντα στο πίσω μέρος με ισχυρότατη ταινία Velcro σε

ολόκληρο το ύψος .

Το χρώμα Καλύμματος είναι μπλε.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της μπασκέτας και του προστατευτικού καθώς και η

προσκόμιση, μεταφορά και τοποθέτηση στον προβλεπόμενο γηπεδικό χώρο, η εργασία και τα υλικά και

μικρουλικά που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, όπως και η αποξήλωση και απόρριψη ή/και μεταφορά

της υπάρχουσας , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο .

Ευρώ(Αριθμητικά):1.300,00

(Ολογράφως) :χίλια τριακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 7398.ΣΧ1 Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ Πετοσφαίρισης

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6101

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ), αποτελούμενο από:

Α) Σετ Ορθοστάτες Βόλλευ Μεταλλικούς Πιστοποιημένους με ΕΝ1271 με τα εξής χαρακτηριστικά :

 -Μεταλλικό σωλήνα βαρέως τύπου Φ89mm

-Συνολικό ύψος ορθοστάτη 2.84m με μηχανισμό τανύσεως (μανιβέλα) και δυνατότητα ρύθμισης του

ύψους με ειδικό μηχανισμό για:

 Ανδρικό (2,43m), Γυναικείο (2,24m) Παιδικό (2,14m)

 -Βάρος κάθε ορθοστάτη: 17kg

-Βάσεις βαρέως τύπου με τάπες που πακτώνονται στο έδαφος.

Οι ορθοστάτες θα περαστούν με αντισκωρική βαφή και δυο χέρια ντουκόχρωμα Α' ποιότητας.

Β) Δίχτυ Βόλλευ με τα εξής χαρακτηριστικά :

 -Διαστάσεις διχτυού 9.5x1m και πάχους 3mm με μάτι 10x10 cm από πολυαιθυλένιο, με υφασμάτινη

φάσα πάνω και συρματόσχοινο.

Γ) Σετ 2 Αντέννες Βόλλευ από Fiberglass, μήκους 180cm και διαμέτρου 10mm που τοποθετούνται μέσα

σε ειδικές θήκες (περιλαμβάνονται).

Δ) Προστατευτικό Ορθοστάτη Βόλεϊ με ταινία Velcro για Φ8,9 -12εκ και για Φ7,6 -11εκ με τα εξής

χαρακτηριστικά :

- Οι διαστάσεις του προστατευτικού είναι 1,90 x 4 cm (ύψος/πάχος)

 -Το κάλυμμα (εξωτερικά) είναι από PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής

-Η γέμιση (εσωτερικά) είναι από ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P. Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών

πρόσκρουσης

Το προστατευτικό κλείνει σε ολόκληρο ύψος με ισχυρότατη ταινία Velcro για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το χρώμα Καλύμματος είναι μπλε.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του πλήρους σετ καθώς και η προσκόμιση, μεταφορά και

τοποθέτηση στον χώρο που θα υποδειχθεί , το σύνολο των εργασιών  (ακόμα και της διάνοιξης οπών
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για τους ορθοστάτες, εάν δεν υπάρχουν)  καθώς και όλων των υλικών και μικρουλικών που

απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου σετ πετοσφαίρισης (τεμ).

Ευρώ(Αριθμητικά):500,00

(Ολογράφως) :πεντακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΠΡΣ 12.18.01 Καθίσματα νηπίων

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

$$

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Τ8.26 Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 σταθερή, πλήρης, μεταλλικού σκελετού

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423

Εστία ποδοσφαίρου κατάλληλη για γήπεδο 5x5 μεταλλικού σκελετού, σταθερή, πλήρης, έτοιμη για

χρήση, τοποθετημένη στις αντίστοιχες βάσεις της, με το δίχτυ της,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή της μελέτης, τους ισχύοντες κανονισμούς και να διαθέτει τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Η εστία διαστάσεων περίπου 3m x 2m (ΜxY), θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό,

κυκλικής ή οβάλ διατομής, χωρίς κολλήσεις, με ελάχ. διάμετρο 80mm, ελάχ. πάχους 2,5mm (των δυο

κάθετων τμημάτων και ενός οριζοντίου), σε άσπρο χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή από διάφανο

πολυεστερικό βερνίκι ή πολυουρεθανική βαφή. Στο πίσω μέρος της εστίας θα υπάρχει περιμετρικά

ειδικά διαμορφωμένο κανάλι, όπου  θα είναι τοποθετημένα ειδικά γαντζάκια, για την συγκράτηση

των διχτυών .

Τα δίχτυα της εστίας θα είναι από πολυπροπυλένιο, ελάχιστου πάχους 5mm, με κόμπους.

Το είδος θα πρέπει να εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν την εγκατάσταση του.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εστία, οι βάσεις, τα δίχτυα και όλα τα υλικά και μικρουλικά για

την εγκατάσταση της, η μεταφορά και η πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση της στην προβλεπόμενη θέση

του γηπέδου .

Τιμή ανά Τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Τ123 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

[ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1600mm

Μήκος: 2070mm

Πλάτος: 950mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm

Μήκος: 4070mm

Πλάτος: 2950mm

Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4

Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.)

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ

Μεγαλύτερο εξάρτημα: Σπιτάκι L=1600mm

Βάρος μεγαλύτερου εξαρτήματος: W=85Kg

Χρήση εξοπλισμού με επίβλεψη: ΝΑΙ

Διάθεση ανταλλακτικών: ΝΑΙ
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Γενική Τεχνική περιγραφή

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ένα ξύλινο σπιτάκι το οποίο είναι τοποθετημένο επάνω σε ξύλινο

πάτωμα και διαθέτει βεράντα με περβάζια.

Το σπιτάκι διαστάσεων 900Χ900Χ1600, αποτελείται από 4 ξύλινους δοκούς, διαστάσεων 1400Χ70Χ70mm.

Η στέγη του κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1050Χ600Χ12mm ενώ περιμετρικά

διαθέτει τοιχώματα κατασκευασμένα επίσης από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 900Χ800 & 925Χ600

πάχους 12mm. Στο εσωτερικό του υπάρχει πάγκος από πλακάζ θαλάσσης ο οποίος προσφέρεται για

χώρος εξυπηρέτησης.

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ξυλεία μεγάλης αντοχής και αποτελείται από δύο οριζόντιους

δοκούς διαστάσεων 70Χ70Χ1800mm πάνω στους οποίους δημιουργείται η επιφάνεια του παιχνιδιού

(πάτωμα) η οποία είναι κατασκευασμένη επίσης από ξυλεία διαστάσεων 900Χ140Χ33mm.

Η βεράντα διαστάσεων 900Χ900mm προσφέρει χώρους εξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων με την

κατασκευή 2 περβαζιών από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 830Χ200 & 900Χ200 πάχους 12mm.

Όλες οι συνδέσεις γίνονται με γαλβανισμένους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες διαφόρων

διαστάσεων κατά DIN 9021 ενώ όλες οι συνδέσεις είναι καλυμμένες με τάπες πολυπροπυλενίου.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να

αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν

μακροχρόνια την ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής

L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37

διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για

αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.Η στερέωση της κάθε βάσης

γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν

μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να

αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες.

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΧ27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
M8xΠ2,5xY2,8)

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4322

[ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ Μ8xΠ2,5xΥ2,8)

Περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

-Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του

υγιειούς, καθαρού μέρους του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο στοκάρισμα.

-Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

-Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με χρώμα νερού.

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν

θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά με βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες

και μη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα

μέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και από την υγρασία. Τα χρώματα να συμμορφώνονται

με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ.

-Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη

προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Αντικατάσταση όπου είναι απαραίτητο δοκοθήκης, κατασκευασμένης από μέταλλο γαλβανιζέ

εν θερμώ, σε διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται

(τύπος ορθοστάτη, για έδραση).

-Στερέωση και στήριξη του οργάνου όπου είναι απαραίτητο (με χρήση μικροϋλικών, όπως βίδες,

παξιμάδια κ.λ.π.).

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά

(π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης βιδών και

παξιμαδιών κ.λ.π.).

-Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισμού

(βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel).

-Αντικατάσταση των κατεστραμμένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων

όπου είναι απαραίτητο.

       ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΧ26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4322

[ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

-Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του

υγιειούς, καθαρού μέρους του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο στοκάρισμα.

-Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

-Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με χρώμα νερού.

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν

θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά με βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες

και μη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα

μέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και από την υγρασία. Τα χρώματα να συμμορφώνονται

με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ.

-Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη

προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Αντικατάσταση όπου είναι απαραίτητο δοκοθήκης, κατασκευασμένης από μέταλλο γαλβανιζέ

εν θερμώ, σε διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται

(τύπος ορθοστάτη, για έδραση).

-Στερέωση και στήριξη του οργάνου όπου είναι απαραίτητο (με χρήση μικροϋλικών, όπως βίδες,

παξιμάδια κ.λ.π.).

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά

(π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης βιδών και

παξιμαδιών κ.λ.π.).

-Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισμού

(βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel).

-Αντικατάσταση των κατεστραμμένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων

όπου είναι απαραίτητο.

        ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΧ25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4322

[Περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

-Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του

υγιειούς, καθαρού μέρους του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο στοκάρισμα.

-Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

-Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με χρώμα νερού.

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν

θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά με βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες

και μη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα

μέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και από την υγρασία. Τα χρώματα να συμμορφώνονται

με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ.

-Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη

προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

-Αντικατάσταση όπου είναι απαραίτητο δοκοθήκης, κατασκευασμένης από μέταλλο γαλβανιζέ

εν θερμώ, σε διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται
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(τύπος ορθοστάτη, για έδραση).

-Στερέωση και στήριξη του οργάνου όπου είναι απαραίτητο (με χρήση μικροϋλικών, όπως βίδες,

παξιμάδια κ.λ.π.).

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά

(π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης βιδών και

παξιμαδιών κ.λ.π.).

-Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισμού

(βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel).

-Αντικατάσταση των κατεστραμμένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων

όπου είναι απαραίτητο.

   ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.03ΣΧ Αποξήλωση και παράδοση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

[Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενων μπασκετών καλαθοσφαίρισης.Τα όργανα είναι τοποθετημένα σε

βάση σκυροδέματος. Τα όργανα θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μετά από συνεννόηση

με την επίβλεψη, ώστε είτε να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο είτε για απόρριψη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση με προσοχή, ο καθαρισμός τους από τη βάση του

σκυροδέματος, η φόρτωση των οργάνων που θα αποξηλωθούν και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση υποδείξει η επίβλεψη.

 ]

(Ολογράφως) : τριακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

Θραψανό       25/01/2021        Θραψανό        25/01/2021

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Χουλάκη Ζαχαρένια Δαγκωνάκη
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