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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
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

A.T.

: 02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
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

A.T.

: 03

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία των μεταφορικών μέσων,
- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,70
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 04

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης 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 υπόβασης μεταβλητού πάχους.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,50
(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 05

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,50
(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 06

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
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Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,80
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
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

A.T.

: 08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας) 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 C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
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

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών
μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
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

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
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
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επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Εκσκαφή
χάνδακα
γιά την τοποθέτηση καλωδίων
πλάτους όφρυος ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
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κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,37
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.12

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN110 με άμμο ποταμού ή
λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN110 με άμμο
ποταμού ή λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια της άμμου ποταμού ή λατομείου
β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.
δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο
ποταμού ή λατομείου και προϊόντων επίχωσης μέχρι αρνήσεως.
Λαμβάνεται πλάτος ορύγματος 30εκ. και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά)
τουλάχιστον 10εκ.
Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.1

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών) διαστάσεων
25x50x3.5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 25x50x3.5cm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση
επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m πάνω από τον σωλήνα διέλευσης υπογείου καλωδίου για την
προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης
της άμμου (το συνολικό πλάτος και ύψος διαστρώσεως της άμμου θα είναι 30 cm για τον εγκιβωτισμό
του σωλήνα).
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,16
(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.20

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου κατά ΕΝ 12613
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων (καλωδίων ρεύματος, νερού κλπ.) με πλέγμα από πρωτογενές
πολυπροπυλένιο, πλάτους 30εκ., σε φωτεινά χρώματα ανάλογα του υποκείμενου όδευσης (μπλε για
νερό, κίτρινο για φυσικό αέριο, κόκκινο για καλώδια ρεύματος κλπ.)
Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο κατά EN 12613.
Τιμή για ένα τρέχον μέτρο πλέγματος
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,97
(Ολογράφως) : ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.06

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με
ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου.
Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)
κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που
καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,10
(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.5

Καλώδιο τύπου NYY 4x10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY 4x10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως ή πλακών
επισήμανσης Χ.Τ., αναλογία άμμου για μέσο ύψος εγκιβωτισμού του καλωδίου 20cm κλπ) και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,21
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
9336. 1
τριπολικό
9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,32
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9340.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής
25mm2 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
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υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς ή αλεξικεραύνου ή
οποιαδήποτε άλλη σύνδεση.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,46
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.80.01

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
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).
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου (ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και
ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού, ρελέ, χρονοδιακόπτες, κ.λπ.) που αφορούν το κύκλωμα
αυτόματου συστήματος άρδευσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
- 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): 2.600,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια

A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9312.1

Βάση χαμηλού σιδηροϊστού, ελαφρά οπλισμένη, πλήρης με φρεάτιο έλξης καλωδίων,
διαστάσεων 0,80x0,80 m, βάθους 0,80 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101
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Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη, για ιστούς μικρού ύψους, δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως από
ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα C16/20 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που θα
φέρει:
α. μία κατακόρυφη οπή στο κέντρο και μία ή δύο πλευρικές οπές με πλαστικό
σωλήνα Φ100 (PVC ή PE) με καμπύλη 90 μοιρών για την διέλευση του
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως
β. ενσωματωμένο (χυτευμένο μαζί με την βάση) φρέατιο έλξης καλωδίων με
κάλυμμα (το κάλυμμα αποζημιώνεται χωριστά). Το φρεάτιο θα έχει καθαρές
εσωτερικές διαστάσεις 30x30εκ. Το κάλυμμα νοείται πλήρως τοποθετημένο και
εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα. Θα εγκιβωτιστεί σε υπερυψωμένη πατούρα ώστε
να έρθει "πρόσωπο" με το υλικό τελικής επίστρωσης (κυβόλιθοι, πλάκες
πεζοδρομίου, σχιστόπλακες κλπ.).
γ. ενσωματωμένο κλωβό αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται
και αποζημιώνεται με το σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού ή πλαστικό ή μεταλλικό
χιτώνιο τοποθέτησης του ιστού εάν απαιτείται από τον ιστό που προδιαγράφει
το οικείο άρθρο της μελέτης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών, επανεπιχώσεων και μεταφορών των υπολοίπων
εκσκαφής σε χώρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Τιμή για μία βάση παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού δηλαδή με την αναλογούσα
εργασία για τράβηγμα καλωδίων, τοποθέτηση και φινίρισμα ιστού κλπ.
(1 τεμ)
Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη διαστάσεων 0,80x0,80 m και βάθους 0,80 m
Ευρώ

(Αριθμητικά): 145,44
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.21

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.9

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης
(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης
θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και
μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και
ευθυγραμμισμένα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
124
.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 51,50
(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9325.1.12

Σιδηροιστός κυκλικής διατομής, κατάλληλος για πάκτωση, γαλβανισμένος εν θερμό &
ηλεκτροστατικά βαμμένος, συνολικού ύψους 5,80m και υπέργειου ύψους 5,00m, πάχους
3mm, με διάμετρο βάσης Φ102 και διάμετρο κορυφής Φ60 ή Φ76 και θυρίδα επίσκεψης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και θα έχει ενιαία κυλινδρική διατομή 100mm ±5mm.
Θα έχει πάχος χάλυβα τουλάχιστον 3mm, θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και θα είναι βαμμένος
κατάλληλα ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο
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περιβάλλον. Στην κορυφή του θα φέρει συστολή από χάλυβα, κυλινδρικής διατομής 60mm και ύψους
12-15 mm. Η συστολή θα είναι βαμμένη με το ίδιο χρώμα και την ίδια τεχνοτροπία με τον ιστό. Ο
ιστός θα έχει συνολικό ύψος 5,00m και θα φέρει πλάκα έδρασης με τέσσερις οπές για την είσοδο
των αγκυρίων. Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια Μ16 τουλάχιστον και μήκους 400mm
τουλάχιστον. Θα έχει θυρίδα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες
ασφάλειας και θα φέρει αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλεμα) και δύο
ασφαλειοθήκες με ασφάλειες τουλάχιστον 16Α έκαστη. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με
τα EN 40-50, EN 40/3-1 και EN 40/3-3 και θα φέρει πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
εργαστήριο, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO
9001:2015. Ο προσφερόμενος ιστός θα πρέπει να είναι δημοσιευμένος στον επίσημο κατάλογο του
κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1485 Pole
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ιστού (καθώς και η χρήση του
γερανού), τα προβλεπόμενα αγκύρια, η πλήρωση του διακένου της πλάκας έδρασης με τσιμεντοκονίαμα
600kg, ένα κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης καθώς και η εργασία σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό
έτοιμο προς παράδοση και πλήρη λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.335,17
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια τριάντα πέντε και δέκα επτά λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9335.1.10

Ακροκιβώτιο ιστού αστικού/οδικού φωτισμού (3 αναχωρήσεων)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Ακροκιβώτιο φωτιστικού ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός
ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω
καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια
οπή για την διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του/των
φωτιστικών σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενοι 3 μικροαυτόματοι των 16Α καθώς
και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.
Το ακροκιβώτιο θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP43 και μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.
Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 72,49
(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.1.10

Καμπύλος βραχίονας αλουμινίου διαμέτρου Φ610, ύψους 60εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Καμπύλος βραχίονας αλουμινίου κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο, συνολικού ύψος 600mm ±10mm,
καμπύλης μορφής με διπλή καμπυλότητα. Στη βάση του θα έχει κυλινδρική μορφή, με εσωτερική
διατομή Ø60mm και εξωτερική διατομή Ø100mm ±5mm, για την προσάρτηση του σε ιστό κυλινδρικής
διατομής, επίσης με εξωτερική διατομή Ø100mm ±5mm. Θα είναι βαμμένος με κατάλληλη βαφή και
κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV
ακτινοβολία. Ο βραχίονας θα φέρει στο εσωτερικό του, εργοστασιακά προεγκατεστημένο κατάλληλο
καλώδιο για την τροφοδοσία του φωτιστικού. Το καλώδιο αυτό θα φέρει στο κάτω άκρο του (σημείο
προσάρτησης στον ιστό), στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο (fast connector) για την ταχεία ηλεκτρική
σύνδεση-αποσύνδεση του φωτιστικού από τον ιστό. Ο βραχίονας θα προσαρτάται ασφαλώς πάνω στην
κορυφή του ιστού, με τη χρήση βιδών. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι δημοσιευμένα στον
επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι
εμφανή όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το
σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015
Ενδεικτικός τύπος: Disano / Fork acc.288
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η χρήση του γερανού και η αξία των πύρων στερεώσεως του βραχίονα
στο ιστό καθώς και κάθε άλλο μικροϋλικό για την παράδοση του βραχίονα σε πληρη χρήση σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 365,07
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα πέντε και επτά λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.1.8

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕN10255 Φ 3"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) ΕN10255, διαμέτρου
3"
, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, γωνίες, μαστοί κλπ.
πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι
σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,07
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και επτά λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.1.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) ΕN10255 Φ 1"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) ΕN10255, διαμέτρου
1"
, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, γωνίες, μαστοί κλπ.
πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι
σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,91
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\Ν60.10.40.10

Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού LED, απόδοσης >=3100Lm (φωτιστικού σώματος)
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
οδοφωτισμού.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) απόδοσης τουλάχιστον 3100Lm
(φωτιστικού σώματος) όπως προβλέπεται από τη μελέτη και τις παρακάτω προδιαγραφές
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού επί του βραχίονα στην κορυφή του ιστού (συμπεριλαμβάνεται η
εργασία γερανού)
- η σύνδεση των καλωδίων
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα
διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι βαμμένο
με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε καμπύλο
βραχίονα. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 5mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη
πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας
θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Το κάλυμμα θα ασφαλίζει
στο σώμα του φωτιστικού με clips από χυτό αλουμίνιο, τα οποία θα ανοίγουν χωρίς τη χρήση
εργαλείων (tool free). Θα φέρει πολλαπλά LEDs με ανταυγαστήρες από αλουμίνιο υψηλής
καθαρότητας, τουλάχιστον 99,99%, οι οποίοι θα πλαισιώνουν τα LED modules ανά ομάδες, για
διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και εξάλειψη των φαινομένων θάμβωσης. Στο εσωτερικό του θα
διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση
μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή
μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που
προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6/10KV (differential/common) τουλάχιστον και διατάξεις που
επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να
λειτουργούν. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 25W
και η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 3100lm. O βαθμός απόδοσης του
φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 130m/W. H
θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος
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του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες
λειτουργίας L80B10 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας
του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη
από το 80% της ονομαστικής τους. Το ανωτέρω πιστοποιείται με σχετική έκθεση δοκιμών (test
report) από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED στην οποία εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας
τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED εντός του φωτιστικού, σε συνάρτηση του χρόνου. Το
φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό και θα έχει
δείκτη ΙΡ66, δείκτη ΙΚ09 και κλάση μόνωσης ΙΙ. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα
αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι δε
κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον. Το
φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό
φωτισμό. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο
(test report) σύμφωνα με το πρότυπο EN13032-1 ή LM79, από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο
φωτομετρικό εργαστήριο. Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά EN13032-1 ή LM79 καθώς και η αναγνώρισηδιαπίστευση του φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο. Θα φέρει
εργαστηριακό έλεγχο (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62778 (photobiological safety). Το εκάστοτε εργαστήριο θα είναι
αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο για τους εκάστοτε εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο
αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ. Το αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο εργαστήριο θα
λειτουργεί εντός των πλαισίων της EA-MLA (European Accreditation – Multilateral Agreement). Θα
φέρει πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα
ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει
πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3,
EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ΕΝ32471 & EN61547:2009. Το προσφερόμενο φωτιστικό
σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη
ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη
επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO
14001:2015
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 3311 Visconti 12
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.014,61
(Ολογράφως) : χίλια δέκα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.10.2

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, με καπάκι από σύνθετο υλικό κλάσεως Β125/EN124, διαστάσεων
40x40εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα (τοιχώματα 10εκ., πάτος 10εκ., οπλισμός πλέγμα 196) και κάλυμμα από σύνθετο υλικό
βαρέως τύπου, κλάσεως Β125/EN124 διαστάσεων 40x40εκ.
με εγκιβωτισμό των
σωληνώσεων ή έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων, ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία
εκσκαφής σκάμματος, χύτευσης φρεατίου, εγκιβωτισμού του καλύμματος και σωληνώσεων, σύνδεσης
σωληνώσεων και επίχωσης για παράδοση σε λειτουργία.
Το βάθος του φρεατίου θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της μελέτης και δεν επηρεάζει την τιμή του
άρθρου.
Το καπάκι θα έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις του ενδεικτικού ή
ισοδυνάμου τύπου POLIECO KIO xxx Β125.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,14
(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.10.3

Φρεάτιo από σκυρόδεμα, με καπάκι από σύνθετο υλικό κλάσεως Β125/EN124, διαστάσεων
60x60εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα (τοιχώματα 10εκ., πάτος 10εκ., οπλισμός πλέγμα 196) και κάλυμμα από σύνθετο υλικό
βαρέως τύπου, κλάσεως Β125/EN124 διαστάσεων 60x60εκ. (καθ.50x50)
με εγκιβωτισμό των
σωληνώσεων ή έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων, ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία
εκσκαφής σκάμματος, χύτευσης φρεατίου, εγκιβωτισμού του καλύμματος και σωληνώσεων, σύνδεσης
σωληνώσεων και επίχωσης για παράδοση σε λειτουργία.
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Το βάθος του φρεατίου θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της μελέτης και δεν επηρεάζει την τιμή του
άρθρου.
Το καπάκι θα έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις του ενδεικτικού ή
ισοδυνάμου τύπου POLIECO KIO xxx Β125.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 162,91
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα δύο και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.22

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.9

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης
(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης
θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και
μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και
ευθυγραμμισμένα.
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
124
.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 98,00
(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.4.5

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1329 Φ75
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ75
από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΝ1329, για σύνδεση με
συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα,
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ' αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ,
γωνίες, ημιταυ, συστολές, σέλες κλπ.) όπως αυτά απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,62
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.3.2

Βάνα 3/4" πλαστική, αντιπαγετική, σφαιρική, βαρέως τύπου (BALL-VALVE) με πλαστική
λαβή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα 3/4" πλαστική, αντιπαγετική, με υαλοενισχυμένο πλαστικό σώμα, σφαιρική, βαρέως τύπου (BALL
-VALVE) με πλαστική λαβή, κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες τουλάχιστον έως -20C, πλήρης με
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (μαστοί, συστολές κλπ. προς PP, PE, St κλπ.) και την εργασία
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εγκατάστασης.
Η βάνα θα έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά του ενδεικτικού ή ισοδυνάμου τύπου Palaplast BallValve Ice-PP 4157/0202
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,76
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.3.1.2

Σωλήνας πλαστικός από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χa ή b) κατά DIN 16892-93
Φ22x3,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας πλαστικός από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χa ή b) Φ22x3,0mm κατά DIN16892-93
για ζεστά και κρύα νερά με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης PE-PE ή PE-PP ή PE-St, ρακόρ κάθε
διάστασης ή κάθε άλλο ειδικό τεμάχιο (ταυ, γωνίες, συστολές κλπ.), δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης για παράδοση του σωλήνα
σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις της μελέτης.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,90
(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.20.6

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδειτκικού τύπου
ISOPE UV ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ22mm και πάχους 13mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. Φ22mm
και πάχους
13mm με εύκαμπτο μονωτικό υλικό
ενδεικτικού τύπου ISOPIPE UV ή ισοδυνάμου, με πολυμερή εξωτερική επίστρωση ανθεκτική στην
υπεριώδη ακτινοβολία, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0.040W/mK στους 20C κατά ΕΝ12667 και
συγκόλληση με ειδική κόλλα παραγωγής του ιδίου εργοστασίου και συνέχεια επικάλυψη της ραφής με
ειδική πλαστική ταινία. Υλικά μικροϋλικά και εργασία.
(1 μμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,91
(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή
στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης
επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με
ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.35

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7487

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 cm ,
ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
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φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.59.01Ν

Ειδικής κατασκευής γαρμπιλομπετόν.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7359

Ειδικής κατασκευής γαρμπιλομπετόν (με πάχος στρώσης 3cm) με φυσική στρογγυλεμένη ποτάμια ψηφίδα
ή στρογγυλεμένη ψηφίδα από πέτρα της περιοχής (όχι θραυστή) σε αποχρώσεις καφέ, γκρίζο,
πράσινο. Το μπετόν ξεπλένεται με νερό υπό πίεση, σε κατάλληλο χρόνο πήξης ώστε να φανεί η
στρογγυλεμένη έγχρωμη ψηφίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες
από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,43
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και σαράντα τρία λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.16.01

Επιστρώσεις με slabs 1,60 Χ0,70Χ0,03
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με λιθόπετρες slabs διαστάσεων 1,60Χ0,70Χ0,03 ( χρώματος επιλογής της επίβλεψης)
τοποθετημένα ελέυθερα στο έδαφος με το ίδιο βάρος τους, με τα υλικά, πλάκες επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής.
λ1
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 48,00
(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν51.1.1

Κράσπεδα από μάρμαρο Βέροιας με μορέλο, πλήρως τοποθετημένα με την βάση τους,
διατομής 0,15x0,25μ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7551

Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο Βεροίας, διατομής 0,15x0,25μ με μορέλο
0,03x0,03μ. προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων
υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από
τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ραμπών για ΑΜΕΑ ή
εισόδους Parking), με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,40-0,50 μ.(σε καμπύλες) με
λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός
συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,175μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, η δαπάνη εγκιβωτισμού
τους με C16/20, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους από σκυρόδεμα C16/20 και πλέγμα Τ131
(ένα φιλέτο πλάτους 30εκ. ήτοι ένα μάτι), η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650
χγρ τσιμέντου λευκού ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 53,93
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και ενενήντα τρία λεπτά
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A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν52.1.1

Επίστρωση μαρμάρινης λωρίδας όδευσης τυφλών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2922

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με μαρμάρινες πλάκες από μάρμαρο εξαιρετικά
σκληρό, διαστάσεων 40,00x40,00x3,5cm +/-3mm, χρώματος και τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ,
επί υποστρώματος πάχους 2,5 έως 3,5 εκ, τσιμεντοκονιάματος 180kg με προσθήκη ειδικού
γαλακτώματος (ρευστοποιητή) τσιμέντου, με αρμούς το πολύ 1mm μετά πληρώσεως των κενών διά
λεπτόρρευστου τσιμεντoκονιάματος των 650Kg τσιμέντου. Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής,
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
οδηγίες της επίβλεψης.
(1 μμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 49,71
(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.02

Καθιστικά και λοιπές κατασκευές από ξυλεία Iroko
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5605

Καθιστικά και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία IROKO, ισόβενη, χωρίς ελαττώματα δομής ή
εμφάνισης, οποιουδήποτε σχεδίου, σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων
τους σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο, με τα ανοξείδωτα εξαρτήματα στερέωσής τους σε μεταλλικούς
φορείς ή άλλα δομικά στοιχεία. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία,
ώστε είναι ανθεκτική στις καιρικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις και απρόσβλητη από έντομα και
μύκητες. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Καθιστικά και λοιπές κατασκευές από ξυλεία Iroko.

2000

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 45

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.01

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο έκτασης ποδιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
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Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.300,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

A.T.

: 46

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.02

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο stepper
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
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χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.350,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

A.T.

: 47

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.03

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο πιέσεων ώμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
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4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.400,00
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T.

: 48

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.04

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο έλξεων ώμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.400,00
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T.

: 49

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.05

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο ποδηλάτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.050,00
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T.

: 50

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.06

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402
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τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.350,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

A.T.

: 51

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.07

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο παράλληλες μπάρες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
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Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.100,00
(Ολογράφως) : χίλια εκατό

A.T.

: 52

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.08

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο πάγκου κοιλιακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
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cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.050,00
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T.

: 53

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.09

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο εκτάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
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θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.200,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T.

: 54

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ ΝΑ64.26.10.010

Όργανα άθλησης ενηλίκων. Όργανο βάδισης αέρος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ16630.
Η εταιρία κατασκευής των οργάνων και η εταιρία εμπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι
διαφορετικές εταιρίες) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001,
ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και
εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να
έχουν στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να
μετακινούνται από τους χρήστες.
Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα
είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση
πολυουρεθάνης UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και
βανδαλισμού.
Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος ως εξής:
Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο πακτωμένο διαστάσεων 0,60x0,50x0,50
cm με εξέχουσες βίδες αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου.
Σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση χημικών αγκυρίων
τύπου hilti για λόγους σταθερότητας.
Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών.
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να
είναι ευκρινείς και μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m - 1,3m μήκος x 0,20m - 0,50m πλάτος,
θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από
τους χρήστες. Οι ταμπέλες θα τοποθετούνται ενσωματωμένα στα όργανα και θα είναι μεταλλικές.
Στις ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση ατόμων
χωρίς καμία επίβλεψη, που δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
Εγκατάσταση
1)
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων
στους χώρους θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα παραδοθούν πλήρη,
εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.
2)
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της
Σελίδα 45 από 54

Τιμολόγιο δημοπράτησης

σύμβασης.
3)
Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.
4)
Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική βάση, η οποία
θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας
και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.
5)
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος
και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους.

Τιμή τεμαχίου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.300,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με
την μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΒ11.14

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος
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.
Κάδος απορριμάτων ή ανακύκλωσης Ξύλινος, εξωτερικοί χώρου, με δυνατότητα βαφής στο χρώμα της
επιλογής σας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
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
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βάση τα άρθρα

Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α09.2

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι
βάθους 20 - 40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 2111

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.
Τάφροι βάθους 20 -

40 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2

0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
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
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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

A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 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,
λίπανση και 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): 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.2

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50
m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5352

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με
τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των
θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης
με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των
εργασιών.
Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.4

Δένδρα, κατηγορίας Δ4
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. 4 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.5

Δ4

Δένδρα, κατηγορίας Δ5
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
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2

Δ5

Θάμνοι, κατηγορίας Θ2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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 θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 2 Θάμνοι κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Θ2

Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,30
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
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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 θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Θ3

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 105,00
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T.

: 70

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04

Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της
κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά με
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0502-03.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,25
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.2

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του
εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η
κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
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6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5.500,00
(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 72

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.9.2

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για
υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή
από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO
9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με
ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο
ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα
αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση και
εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και
δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών,
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δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.)
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Η08.2.9. 2 Αποστάσεις σταλακτών
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,03
(Ολογράφως) : ένα και τρία λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

50 cm

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 6

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.2

Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (Latching)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.
Η09.1.4. 1 Τύπος πηνίου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Συγκράτησης (Latching)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

: 77

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1

Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου,
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η09.2.5. 1 Ελεγχόμενες Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

4-6

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
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A.T.

: 78

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Η09.2.13. 3 Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 79

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α

30 x 40 cm, 4 Η/Β

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους
1,2 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,
μεταλλικό
, για τοποθέτηση
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm , με
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων
,
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας
τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά
ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Διαστάσεις
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.14

40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm

Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του
έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.
Η09.2.15.14 Διατομή 5 x 4 mm2
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 81

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 2 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Φ 20 mm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.12.3

Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η05.12. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

Φ 1 in

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.α.α.
ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ κ.α.α.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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