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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

   Προβλέπεται να γίνει ανάθεση, για την προμήθεια εκατόν τριάντα τριών τεμαχίων (133τεμ) καθιστικών,
στην εντός των ορίων περιοχή του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους
οι  οποίοι  θα  υποδειχθούν   από  την  υπηρεσία    Η  τοποθέτηση  των  καθιστικών,  θα  γίνει  από  τον
προμηθευτή , υπό τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  Τα καθιστικά θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό τυπικών διατομών που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία, με κάθισμα αποτελούμενο από δύο δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80Χ0,14Χ0,05  m
και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80Χ0,12Χ0,05  m , συνδεόμενες με τον μεταλλικό
σκελετό   με  βίδες   και  παξιμάδια  Φ6  mm.  Οι  βίδες  και  τα  παξιμάδια  θα  έχουν  γαλβανισμένο  -
επιχρωμιωμένο φινίρισμα.
  Τα χρώματα με τα οποία θα έχουν βαφτεί  τα παγκάκια, θα είναι  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα. Αμφότερα τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν
βάση το νερό που θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση .
 Κάθε καθιστικό θα έχει τέσσερα (4) πόδια. Στη βάση καθενός από αυτό θα υπάρχει μεταλλική φλάντζα
πάχους 3 mm , η οποία θα φέρει μία οπή διατομής Φ10. Η τοποθέτηση και στερέωση των καθιστικών θα
γίνει με διάνοιξη οπών, τοποθέτηση ούπα Φ12 και βύσματα διαμέτρου 10mm και μήκους τουλάχιστον 20
cm.
  Η ακριβής μορφή και το σχέδιο των καθιστικών θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Προϋπολογισμός 

Α/Α Υλικά Τεμ. Τιμή μον. σε
€

Ποσό σε €

1 Αστικός εξοπλισμός (Παγκάκια) 133 150,00 19.950,00 €
ΦΠΑ 24 % 4.788,00 €

Σύνολο 24.738,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.738 €(19.950,00 € + 4.788 €
ΦΠΑ 24%).
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΣΙΤΩΤΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

με Α' βαθμό

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

με Α΄ βαθμό

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

με Α΄ βαθμό
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