
ελληνικη δηµοκρατια                                 εργο: επισκευή (10) ανοιχτών 
δηµος καισαριανης                                               γηπεδων 
τεχνικη υπηρεσια    
 
 

τεχνικη εκθεση 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την επισκευή  (10) ανοιχτών γηπέδων (µπάσκετ , βόλλεϊ,τενις  

και 5χ5 ) σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Καισαριανής όπως φαίνεται παρακάτω: 
1. Φιλαδελφείας και Τσάφου (µπάσκετ) 
2. Βασ. Αλεξάνδρου και Χαλκηδόνος(µπασκετ) 
3. Ξύλινα Καισαριανής (µπάσκετ) 
4. Ξύλινα Καισαριανής (βόλλεϋ) 
5. 2ας Μάη – παιδική χαρά (µπάσκετ) 
6. ∆ερβενακίων και Σεβαστοπούλου  
7. Σκοπευτήριο  (µπάσκετ) 
8. Σκοπευτηριο (5χ5) 
9. Ανατολ. Θρακης και οδεµησιου (τενις) 
10. Ανατολ. Θρακης και σεβαστοπουλου(τενις) 

 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν ανά γήπεδο είναι: 
 

 
 



 και προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε τρεις υπαίθριους χώρους.  
 
Ο προϋπολογισµός  του  έργου ανέρχεται στο ποσό των 265.000 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.A 
 
 

  
 

       καισαριανη  18-02-2019 
               ο συνταξας  
 
 
              αλεκος   λασπιας 
          πολιτικος  µηχανικος 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
     
 ΕΡΓΟ:              «ΕΠΙΣΚΕΥΉ ∆ΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΓΗΠΈ∆ΩΝ»  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  
 ΑΡΘΡΟ 1ο 
 Αντικείµενο της συγγραφής 
 
 Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΉ ∆ΕΚΑ  (10) ΑΝΟΙΧΤΏΝ 
ΓΗΠΈ∆ΩΝ» και βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία δηµοτικών και κοινοτικών 
έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Ισχύουσες διατάξεις 
 
 Η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τη σύµβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το 
ανωτέρω έργο, σε συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, µελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας.  
 
 ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Εγκύκλιες - Προδιαγραφές 
 
 Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι 
ισχύουσες διατάξεις, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων και 
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές 
Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο 
Τιµολόγιο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 4ο 
 Συµβατικά στοιχεία 
 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους της 
διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία, της µελέτης που είναι κατά την σειρά προτεραιότητας 
ισχύος αυτών τα παρακάτω: 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),  
7. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
10. Η µελέτη του έργου 

 
 ΑΡΘΡΟ 5ο 
 Εγγύηση-προθεσµία αποπεράτωσης 
 
 Ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και στη διακήρυξη. Επίσης ο χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης είναι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  171 του Ν4412/16. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης 
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 Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα σε 
προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών συντάσσει και υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του 
Ν.4412/2016 
Επίσης για παραβίαση προθεσµιών του έργου έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
 
 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένων εργασιών και 
ο ανάδοχος δεν δικαιούται διαφορετική πληρωµή η αποζηµίωση για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 
 Σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
  
 α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας µηχανηµάτων, δηλ. µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η λόγω 
ηµεραργίας από οποιοδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς 
επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 
ασφάλιστρά τους. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του 
µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, 
τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια, ηµεραργίες, 
ασφαλίσεις, ώρες αργίας έκτακτες χρηµατικές παροχές κλπ. 
 γ) Οι δαπάνες για κάθε είδος εργασίες µε τη φορτοεκφόρτωση υλικών και τη 
µεταφορά τους µε κάθε µέσον από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επιτόπου 
στα έργα και κάθε υλικού µη ρητά κατονοµαζόµενου, αλλά ενδεχόµενα 
απαραίτητου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζηµιώσεων 
για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
 ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων 
µηχανηµάτων και υλικών. 
 ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά θεωρείται 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο 
τιµολόγιο. 
 Καµιά αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των 
υστέρων (µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό) είτε για τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις, µεταφοράς των εισερχόµενων υλικών, είτε για αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών . 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ποσοστό Γενικών εξόδων-οφέλους του αναδόχου 
 
Όπως αναφέρεται στην ΕΣΥ ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται  

σε 213.709,66€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 265.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

Το έργο χρηµατοδοτείται από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ τα δε γενικά έξοδα 
και το εργολαβικό όφελος ορίζονται σε ποσοστό 18% σύµφωνα µε το άρθρο 53 
του Ν. 4412/2017 
 
Στο ποσοστό αυτό των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου περιλαµβάνονται: 
 α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµίωση, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
 β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και 
οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση 
κλπ.) 
 γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, 
εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 



Σελίδα 3 από 5  

 δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και 
όποιες άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικά για το Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις και εγκύκλιες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 ε) Έξοδα εφαρµογής των χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά 
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
 στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 
εργολάβου και κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους. 
 ζ) Έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου, αποµάκρυνσης των προϊόντων σε θέση 
που επιτρέπεται από την αστυνοµία. 
 η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία 
για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση εργασιών 
η απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά µε τις 
κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
 θ) Το όφελος του αναδόχου (εργολαβικό). 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Ποιότητα υλικών - έλεγχος - δείγµατα 
 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
 ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη 
χρησιµοποίηση. Υλικά και άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα 
απορρίπτονται αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και 
περιγραφικά στοιχεία παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και εξετάζονται από την 
υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα στέλνονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό συσκευάζονται κατάλληλα και 
αναγράφουν το όνοµα του υλικού και εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, ενώ για τα 
αδρανή, τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, το όνοµα 
του αναδόχου και ακόµα το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο 
θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ο 
 Αναλογίες υλικών - Μηχανικός εξοπλισµός 
 
 Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση του έργου, 
προβλέπεται και καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και (ενδεικτικά) στις αναλύσεις των άρθρων. 
 Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα βρίσκεται µε µέριµνα 
και δαπάνες δικές του, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµιά υποχρέωση ή ευθύνη. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 Φύλαξη υλικών-έργων-υπαρχουσών κατασκευών-µέσων προστασίας 
 βλάστησης. 
 
 α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και 
µέσα που διαθέτει, όπως και τα τµήµατα του έργου που έχουν εκτελεστεί. 
Σχετικές εντολές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα 
µέτρα φύλαξης, παίρνονται από τον εργοδότη και καταλογίζονται στον ανάδοχο οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
 
 β) Ο ανάδοχος παίρνει όλα τα µέτρα φύλαξης και προστασίας των 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται στα όρια του έργου για την πρόληψη ζηµιών ή τη 
διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου 
επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη 
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 
 γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 
και ευθύνεται για καταστροφή ή κόψιµο δένδρων, θάµνων κλπ. που δεν έχουν 
σχέση µε το χώρο και την εκτέλεση του έργου. 
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 ΑΡΘΡΟ 12ο 
 Μέτρα ασφαλείας 
 
 Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που 
προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, παίρνει µέτρα για την πρόληψη 
ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε τρίτους όπως και για την παροχή 
πρώτων βοηθειών σ' αυτούς. 
 Γαιώδη ορύγµατα εφόσον υπάρχουν υποστηρίζονται πάντοτε και γενικά 
επισηµαίνονται τη νύχτα µε φωτισµό. Τυχόν εντολές της υπηρεσίας σχετικά µε 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή 
πρώτων βοηθειών. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ο 
 Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση – ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση  
 
1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα θα απαιτείται η διενέργεια 
∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. Η 
∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε 
υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί 
την υπογραφή πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία 
κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή 
των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης 
των εργασιών. 
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται 
αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν 
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η 
∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

 Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος. 
 
 Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή στο 
έδαφος, των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται από τον ανάδοχου, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια κατά τους ισχύοντες κανονισµούς και 
πάντα εξαρτηµένες χαράξεις κατά ΕΓΣΑ.  
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντάσσονται τα απαραίτητα κατασκευαστικά 
κλπ. σχέδια εφαρµογής - υλοποίησης, µε την απαραίτητη ακρίβεια, ανάλογα µε την 
περίπτωση. 
 Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα, όπως 
και σε προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
 Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ο 
 Χρόνος εγγύησης 
 Ορίζεται στην ΕΣΥ. 
 



Σελίδα 5 από 5  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

 Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός 
 
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει Προτελικό Λογαριασµό (άρθρο 152 Ν4412/16) µε βάση τις ποσότητες που 
περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό. Για τον προτελικό και τελικό Λογαριασµό εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 18ο 
 Μέτρα αντιθορυβικής & περιβαλλοντικής προστασίας 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς αποζηµίωση (Υγειονοµική ∆ιάταξη 
Α5/2375/29-7-78/ΦΕΚ 689Β/18-8-78, "Περί χρήσεως κατασιγασµένων αερόσφυρων 
κ.λ.π.") 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των εν ισχύ περιβαλλοντικών 
διατάξεων σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων τα 
οποία πρέπει να απορρίπτει σε εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων και να 
προσκοµίζει τα σχετικά παραστατικά στον ∆ήµο Καισαριανής. Η όποια δαπάνη 
περιλαµβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγµα.  
 
 
 
 
 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020 
                                                                                                                 Θεωρήθηκε 

      Οι Συντάξαντες Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 

Στέφανος Κοντογιάννης Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Μηχανολόγος Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Γουναρόπουλος Βασίλειος                                                                                                                         

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΉ  ∆ΕΚΑ  ΑΝΟΙΧΤΏΝ 
ΓΗΠE∆ΩΝ»  
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:265.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.   

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1o 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου  

«ΕΠΙΣΚΕΥΉ  ∆ΕΚΑ  (10) ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΓΗΠΈ∆ΩΝ» 
Προϋπολογισµού 213.709,66€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 265.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

Άρθρο 2ο  Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός 

ΕΞΙ (6) Μηνών από την Υπογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης χορηγηθείσης παράτασης 
αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα  µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί  να 
κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες  
όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών 
ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016.  
. 

Άρθρο 3ο  Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση - Προγράµµατος κατασκευής του έργου 

(χρονοδιάγραµµα) ανταποκρινοµένου προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα 

υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από της 

υπογραφής της σύµβασης. 

Το χρονοδιάγραµµα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει 

µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το 

χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που 

ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες.  

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου, είναι οι ενδιάµεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται 

στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η 
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ποινική ρήτρα υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών οφειλόµενης σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν4412/16 

όπως αυτός ισχύει.  

 

Άρθρο 4ο  Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 

Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16.  

Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα 

προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν 4412/16 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά 

παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών  εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν 

τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό 

του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

Άρθρο 5ο  Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις 

απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την 

κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης 

χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική  

συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να 

επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη 

προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

αζηµίως για το έργο στην σύνταξη οποίων πρόσθετων σχεδίων της µελέτης εφαρµογής απαιτηθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 6ο  Ηµερολόγιο 

Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου-Προδιαγραφές 

Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16.  

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 

- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών 

εργασίας από αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις 

που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 
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- Σε δέκα πέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου στο οποίο να περιγράφονται λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των 

µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 

145 του Ν. 4412/16). 

- Nα υποβάλλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (∆ΕΝ απαιτείται για το συγκεκριµένο έργο) ,σε 

δύο (2 ) αντίγραφα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του έργου. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να 

χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις 

οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη 

αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν 

γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές 

και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει 

άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές. 

- Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται 

ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου. 

- Μεριµνά ώστε όχι µόνο να µην σταθµεύουν οχήµατα κ.λ.π. στο χώρο του έργου, αλλά και για την 

αποµάκρυνση τυχόν σταθµευόντων οχηµάτων κ.λ.π. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.  

 
Άρθρο 8ο  Προκαταβολές 

Προκαταβολές στον Ανάδοχο καταβάλλεται µόνο αν προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της 

∆ηµοπρασίας.  

 
Άρθρο 9ο  Λογαριασµοί 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016. Προ της πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 
αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης 
των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον 
προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 10 o  Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου 

Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό 

της µελέτης ποσοστό 18 %  ως άρθρο 53 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 11ο  Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες. 
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α)  Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 7. 

β)  Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας (όπου απαιτείται).  

γ)   Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί 

η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της 

διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Υπ.Υπο.Με.∆ι., των ΕΤΕΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα: 

1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ΕΤΕΠ Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο 

ΚΕ∆Ε ή το ΠΕ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υπ.Υπο.Με.∆ι. Κάθε είδος 

δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες βαρύνει εξολοκλήρου  τον ανάδοχο.  

2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατωµένα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία 

αποστολής κ.λ.π. ).  

δ)  Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, 

Ηµερολογίου, και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  Είναι 

υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικών επιµετρήσεων και η υποβολή ηλεκτρονικών σχεδίων «ως 

κατασκευάστηκε» από τον Ανάδοχο. 

ε)  1. Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακή µορφή και η εκτύπωση ορισµένων 

από αυτές σύµφωνα µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

     2. Η βιντεοσκόπηση, σε διάφορα στάδια του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

 

Άρθρο 12ο  Άδειες 

Η φροντίδα για την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας, εφ’ όσον απαιτηθεί, και η δαπάνη για την 

έκδοση αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 13ο  Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 

έργου. 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την  εφαρµογή της µελέτης, 

όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 

φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 

από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσης των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών 

τευχών και σχεδίων. 
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται  ότι ισχύει στον Ν4412/16 για τα έργα. 

 

 

Άρθρο 14ο  Τροποποίηση προϋπολογισµού 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) 

αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το 

κατ’ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό 

µελέτης. 

 

Άρθρο 15ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου. 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του 

αποδεκτού από την Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 139 του Ν4412/16 πρέπει να είναι 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το αναγκαίο τεχνικό – 

επιστηµονικό προσωπικό (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί 

και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι). 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το 

εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο 

για οποιοδήποτε λόγο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε 

άδειας η οποία είναι κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

Άρθρο 16ο  Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να 

ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ’ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε 

κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
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Άρθρο 17ο  Τρόπος επιµετρήσεων εργασιών 

Ως τρόπος επιµέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει o καθοριζόµενος από τους γενικούς 

και ειδικούς όρους του τρόπου επιµέτρησης των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων σε συνδυασµό µε 

τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου.  

Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιµέτρησης επιµετρείται και 

πληρώνεται κατά την πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m3, m2, mm κλπ) µη λαµβανοµένου 

υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών. Επίσης πρέπει να γίνει και Ηλεκτρονική υποβολή 

επιµετρήσεων.  

  

Άρθρο 18ο  Απολογιστικές εργασίες. 

Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το 

άρθρο 154 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 19ο  ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση, των  εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά 

του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 

πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα 

περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα 

να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον 

εντός του κτιρίου χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για 

να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων 

εργολαβιών. 

Άρθρο 20ο  Μητρώο έργου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία το 

µητρώο του έργου, από τα οποία το ένα θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο ∆ήµο. Για την προσωρινή 

παραλαβή του έργου είναι προϋπόθεση η ύπαρξη µητρώου του έργου. (Φάκελος ∆ηµόσιας 

Σύµβασης). 
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Άρθρο 21ο  Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 

τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 22ο  Υγιεινή και Ασφάλεια 

Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής 

νοµοθεσίας ασφαλείας. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου 

και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει 

απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα 

τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα 

µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 

 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 
3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας κλπ.» 
4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 
µισθωτών» 

7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  
8.  Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 
9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.» 
10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 

11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ’ 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 
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12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας 

στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» 
13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 
14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται 

µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις 
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία» 

17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους  κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

20. Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων 
για θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 

Άρθρο 23ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 κ.λ.π. διατάγµατα σχετικά µε την εκπόνηση ∆ηµ. Έργων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 

       
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020 
                                                                                                                 Θεωρήθηκε 

      Ο Συντάξας Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 

 

Στέφανος Κοντογιάννης Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Μηχανολόγος Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Γουναρόπουλος Βασίλειος                                                                                                                         

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

 



δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : επισκευη (10) ανοιχτων γηπεδων

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. εργο

1.1. χωματουργικα , καθαιρεσεις

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 5,001 m3

2 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΝΑΟΙΚ 10.04 25,002 tonx10
m

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 5,003 m3

4 Αποξηλώση συρματοπλεγματος γηπεδων ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.10 700,004 m2

5 Αποξηλώση μπασκετας ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.11 2,005 τευ

1.2. σκυροδεματα

1 εξυγιανση επιφανειας και δημιουργια ρυσεων με την κατασκευη βιομηχανικου δαπεδου ΝΑΟΙΚ Ν\32.10 550,006 m2

2 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΝΑΟΙΚ 32.05.03 4,007 m3

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 40,008 m2

1.3. επενδυσεις-επιστρωσεις

1 Ελαστικός χυτός συνθετικός τάπητας σε υφιστάμενο δάπεδο ασφαλτικής στρώσης
κλειστού τύπου Α265 κυκλοφορίας άλλου τύπου, δηλαδή επένδυση σύμφωνα με τις
επίσημες προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα τέννις, βόλλεϋ, χαντ μπωλ, μπάσκετ
κ.λ.π.

ΝΑΟΙΚ Ν\77.01 4.800,009 m2

2 Συνθετικός χλοοτάπητας σε γήπεδα ποδοσφαίρου ΝΑΟΙΚ Ν\73.98 1.200,0010 m2

3 Αποξήλωση παλαιού συνθετικου τάπητα ΝΑΟΙΚ Ν\73.98.1 700,0011 m2

1.4. μεταλλικες κατασκευες

1 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΝΑΟΙΚ Ν\64.48.1 700,0012 m2

2 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

ΝΑΥΔΡ 11.02.03 150,0013 kg

3 Μπασκετα ολυμπιακου τυπου ΟΙΚ ΝΤ5.1 2,0014 ΤΕΜ

4 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 '' ΝΑΟΙΚ 64.16.02 15,0015 m

5 Σετ  μεταλλικων στυλοβατων  Βόλλευ ΟΙΚ ΝΤ6.1 1,0016 ΣΕΤ

1.5.  λοιπα-τελειωματα

1 ταμπλο μινι  μπασκετ   ολυμπιακου τυπου  πληρες ΟΙΚ ΝΤ4.0 4,0017 ΤΕΜ

2 ταμπλο μπασκετ  πληρες ολυμπιακου τυπου ΟΙΚ ΝΤ4.1 4,0018 ΤΕΜ

3 προστατευτικο για μπασκετες ΟΙΚ ΝΤ4.1.2 14,0019 ΤΕΜ

4 διχτυ μπασκετας ΟΙΚ ΝΤ4.1.3 10,0020 ΤΕΜ

5 διχτυ  βολλευ με συρματοσχοινο 3,00mm ΟΙΚ ΝΤ6.2 1,0021 ΤΕΜ

6 προστατευτικο στρωμα στυλοβατη βολλευ  η στυλου φωτισμου ΟΙΚ ΝΤ6.3 6,0022 ΤΕΜ

7 επισκευη βασης μπασκετας ολυμπιακου τυπου ΟΙΚ ΝΤ4 1,0023 ΤΕΜ

8 Κοπή και απομάκρυνση κλαδιων, φυτών ,κλπ ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ06.5 1,0024 τεμ.

9 βαψιμο σιδερενιας μπασκετας γηπεδων ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.1 12,0025 ΤΕΜ

2. προμηθεια

2.1. προμηθεια οργανων

1 Όργανο έκτασης ποδιών ΝΑΟΙΚ Ν1 3,0026 τεμ.

2 Όργανο βάδισης (stepper) ΝΑΟΙΚ Ν2 3,0027 τεμ.

3 Όργανο έλξεων ώμων ΝΑΟΙΚ Ν3 3,0028 τεμ.

4 Όργανο παράλληλες μπάρες ΝΑΟΙΚ Ν4 3,0029 τεμ.

5 Όργανο πιέσεων ώμων ΝΑΟΙΚ Ν5 3,0030 τεμ.

6 Όργανο ποδηλάτου ΝΑΟΙΚ Ν6 3,0031 τεμ.

7 Όργανο ελλειπτιής κίνησης ποδιών ΝΑΟΙΚ Ν7 3,0032 τεμ.

8 Όργανο πάγκου κοιλιακών ΝΑΟΙΚ Ν8 3,0033 τεμ.

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

9 Όργανο εκτάσεων ΝΑΟΙΚ Ν9 3,0034 τεμ.

10 Όργανο βάδισης αέρος ΝΑΟΙΚ Ν10 3,0035 τεμ.

       18/2/2019                18/2/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος

Σελίδα 2 από 2



δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : επισκευη (10) ανοιχτων γηπεδων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. εργο

1.1. χωματουργικα , καθαιρεσεις

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

1 ΝΑΟΙΚ
20.04.01

5,00 26,55 132,751 m3ΟΙΚ 2122

Μεταφορά υλικών με
μονότροχο

2 ΝΑΟΙΚ 10.04 25,00 2,00 50,002 tonx1
0m

ΟΙΚ 1127

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

3 ΝΑΟΙΚ 20.30 5,00 0,90 4,503 m3ΟΙΚ 2171

Αποξηλώση
συρματοπλεγματος γηπεδων

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.65.10

700,00 0,50 350,004 m2

Αποξηλώση μπασκετας5 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.65.11

2,00 150,00 300,005 τευ

Σύνολο : 1.1. χωματουργικα , καθαιρεσεις 837,25837,25

1.2. σκυροδεματα

εξυγιανση επιφανειας και
δημιουργια ρυσεων με την
κατασκευη βιομηχανικου
δαπεδου

1 ΝΑΟΙΚ Ν\32.10 550,00 12,00 6.600,006 m2

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

2 ΝΑΟΙΚ
32.05.03

4,00 101,00 404,007 m3ΟΙΚ 3213

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

3 ΝΑΟΙΚ 38.03 40,00 15,70 628,008 m2ΟΙΚ 3816

Σύνολο : 1.2. σκυροδεματα 7.632,007.632,00

1.3. επενδυσεις-επιστρωσεις

Ελαστικός χυτός συνθετικός
τάπητας σε υφιστάμενο
δάπεδο ασφαλτικής στρώσης
κλειστού τύπου Α265
κυκλοφορίας άλλου τύπου,
δηλαδή επένδυση σύμφωνα
με τις επίσημες προδιαγραφές
για εξωτερικά γήπεδα τέννις,
βόλλεϋ, χαντ μπωλ, μπάσκετ
κ.λ.π.

1 ΝΑΟΙΚ Ν\77.01 4.800,00 15,00 72.000,009 m2ΝΑΟΙΚ 77.01

Συνθετικός χλοοτάπητας σε
γήπεδα ποδοσφαίρου

2 ΝΑΟΙΚ Ν\73.98 1.200,00 25,00 30.000,0010 m2ΟΙΚ 7398

Αποξήλωση παλαιού
συνθετικου τάπητα

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.98.1

700,00 2,00 1.400,0011 m2ΟΙΚ 7398

Σύνολο : 1.3. επενδυσεις-επιστρωσεις 103.400,00103.400,00

1.4. μεταλλικες κατασκευες

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή
οπή

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.48.1

700,00 4,50 3.150,0012 m2ΟΙΚ 6448

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
καναλιών υδροσυλλογής,
τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές,
γαλβανισμένες

2 ΝΑΥΔΡ
11.02.03

150,00 3,10 465,0013 kgΥΔΡ 6752

Μπασκετα ολυμπιακου τυπου3 ΟΙΚ ΝΤ5.1 2,00 1.100,00 2.200,0014 ΤΕΜ

Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 ''

4 ΝΑΟΙΚ
64.16.02

15,00 14,00 210,0015 mΟΙΚ 6417

Σετ  μεταλλικων στυλοβατων
Βόλλευ

5 ΟΙΚ ΝΤ6.1 1,00 200,00 200,0016 ΣΕΤ

Σύνολο : 1.4. μεταλλικες κατασκευες 6.225,006.225,00

Σε μεταφορά 118.094,25
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 118.094,25

1.5.  λοιπα-τελειωματα

ταμπλο μινι  μπασκετ
ολυμπιακου τυπου  πληρες

1 ΟΙΚ ΝΤ4.0 4,00 450,00 1.800,0017 ΤΕΜ

ταμπλο μπασκετ  πληρες
ολυμπιακου τυπου

2 ΟΙΚ ΝΤ4.1 4,00 550,00 2.200,0018 ΤΕΜ

προστατευτικο για μπασκετες3 ΟΙΚ ΝΤ4.1.2 14,00 130,00 1.820,0019 ΤΕΜ

διχτυ μπασκετας4 ΟΙΚ ΝΤ4.1.3 10,00 6,00 60,0020 ΤΕΜ

διχτυ  βολλευ με
συρματοσχοινο 3,00mm

5 ΟΙΚ ΝΤ6.2 1,00 50,00 50,0021 ΤΕΜ

προστατευτικο στρωμα
στυλοβατη βολλευ  η στυλου
φωτισμου

6 ΟΙΚ ΝΤ6.3 6,00 80,00 480,0022 ΤΕΜ

επισκευη βασης μπασκετας
ολυμπιακου τυπου

7 ΟΙΚ ΝΤ4 1,00 200,00 200,0023 ΤΕΜ

Κοπή και απομάκρυνση
κλαδιων, φυτών ,κλπ

8 ΝΑΠΡΣ
Ν\ΣΤ06.5

1,00 170,00 170,0024 τεμ.ΠΡΣ 5371

βαψιμο σιδερενιας μπασκετας
γηπεδων

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.55.1

12,00 100,00 1.200,0025 ΤΕΜΟΙΚ 7755

Σύνολο : 1.5.  λοιπα-τελειωματα 7.980,007.980,00

126.074,25Σύνολο : 1. εργο

148.767,62Σύνολο : 1. εργο με ΓΕΟΕ

22.693,37Προστίθεται ΓΕΟΕ 18,00%
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

2. προμηθεια

2.1. προμηθεια οργανων

Όργανο έκτασης ποδιών1 ΝΑΟΙΚ Ν1 3,00 1.250,00 3.750,0026 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο βάδισης (stepper)2 ΝΑΟΙΚ Ν2 3,00 1.300,00 3.900,0027 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο έλξεων ώμων3 ΝΑΟΙΚ Ν3 3,00 1.350,00 4.050,0028 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο παράλληλες μπάρες4 ΝΑΟΙΚ Ν4 3,00 1.070,00 3.210,0029 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο πιέσεων ώμων5 ΝΑΟΙΚ Ν5 3,00 1.350,00 4.050,0030 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο ποδηλάτου6 ΝΑΟΙΚ Ν6 3,00 1.020,00 3.060,0031 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο ελλειπτιής κίνησης
ποδιών

7 ΝΑΟΙΚ Ν7 3,00 1.310,00 3.930,0032 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο πάγκου κοιλιακών8 ΝΑΟΙΚ Ν8 3,00 1.020,00 3.060,0033 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο εκτάσεων9 ΝΑΟΙΚ Ν9 3,00 1.170,00 3.510,0034 τεμ.ΟΙΚ 6302

Όργανο βάδισης αέρος10 ΝΑΟΙΚ Ν10 3,00 1.250,00 3.750,0035 τεμ.ΟΙΚ 6302

Σύνολο : 2.1. προμηθεια οργανων 36.270,0036.270,00

36.270,00Σύνολο : 2. προμηθεια
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εργασίες για υπολογισμό απροβλέπτων

1. εργο 148.767,62

Αθροισμα 148.767,62

Απρόβλεπτα 22.315,1415,00%

Αθροισμα 171.082,76

Εργασίες χωρίς απόβλεπτα

2. προμηθεια 36.270,00

Αθροισμα 36.270,00

Σύνολο ΕΡΓΟΥ 207.352,76

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

207.352,76

6.356,90

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

213.709,66

51.290,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 264.999,98

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

265.000,00

       18/2/2019                18/2/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : επισκευη (10) ανοιχτων γηπεδων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 2 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 3 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 4 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 5 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 6 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 7 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ

1. εργο

1.1. χωματουργικα , καθαιρεσεις

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστος άρθρου 26,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

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

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.10 Αποξηλώση συρματοπλεγματος γηπεδων

A.T. : 4

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξηλώση συρματοπλεγματος οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων σε διαφορα γηπέδα άθλησης. Οι

παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η

φόρτωση και η μεταφορά των άχρηστων υλικών σε οποιαδηποτε αποσταση.   
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.11 Αποξηλώση μπασκετας

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξηλώση μπασκετας οποιουδήποτε διαστάσεων σε διαφορα γηπέδα άθλησης. Οι παραπάνω εργασίες θα

γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η φόρτωση και η

μεταφορά  σε οποιαδηποτε αποσταση καθως και η αποκατασταση στην επιφανεια της βασης με

ασφαλτικο οπου χρειαζεται.

Τιμή ανά μ2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

1.2. σκυροδεματα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.10 εξυγιανση επιφανειας και δημιουργια ρυσεων με την κατασκευη βιομηχανικου δαπεδου

A.T. : 6

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

εξυγιανση επιφανειας και δημιουργια ρυσεων με την κατασκευη βιομηχανικου δαπεδου

    .τοποθετηση σιδηρου πλεγματος βαρους τουλαχιστον 1,5 kg/m2 στην επιφανεια δαπεδου.

    .κατασκευη βασης παχους τουλαχιστον 5 cm  απο σκυροδεμα χαρακτηριστικης θλιπτικης αντοχης

16 mpa

      και δημιουργια εγκαρσιας κλισης (κατα τη μικρη διασταση του γηπεδου) τουλαχιστον 0.5% για

την απορροη των ομβριων υδατων.

    .εξομαλυνση επιφανειας με πηχη.

    .επιπαση στο νωπο σκυροδεμα με μιγμα αποτελουμενο απο σκληρυντη δαπεδου τσιμεντοειδους

βασης και πολυμερικα προσθετα

     για την επιτευξη σκληροτητας ,στιλπνοτητας,αντοχης και ανθεκτικοτητας.

    .τελικη επεξεργασια συμπυκνωσης και λειανσης με χρηση στροφειου (ελικοπτερο).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

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 C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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

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

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

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

1.3. επενδυσεις-επιστρωσεις

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.01 Ελαστικός χυτός συνθετικός τάπητας σε υφιστάμενο δάπεδο ασφαλτικής στρώσης
κλειστού τύπου Α265 κυκλοφορίας άλλου τύπου, δηλαδή επένδυση σύμφωνα με τις
επίσημες προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα τέννις, βόλλεϋ, χαντ μπωλ, μπάσκετ κ.λ.π.

A.T. : 9

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 77.01

Αναλυτικά:

1. Πλήρης και επιμελημένος καθαρισμός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας.

2. Διάστρωση στην ασφαλτική επιφάνεια μίγματος ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς, απαλλαγμένου

αργίλου, τσιμέντου κ.λ.π. με ελαστική σπάτουλα για εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας.

3. Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα μ'έσου πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστά, ο οποίος

αποτελείται από πλαστικά χρωματισμένα υλικά με χρώματα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες και

λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται με τη διαδοχική τοποθέτηση

σταυροειδών στρώσεων της ίδιας σύνθεσης, δηλαδή παρουσιάζεται με τη μορφή μιας μάζας που

διαλύεται και τοποθετείται σε πολλές στρώσεις της ίδιας σύνθεσης.

Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι αυτά της μιας στρώσης αφού σκληρυνθεί, ο

χρωματισμός του να είναι ματ και να έχει εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. Ολο το μίγμα πρέπει να είναι

υψηλής σταθερότητας, να μην υγροποιείται, να μην λεκιάζει, να μην παγώνει να μη δημιουργεί

αντανακλάσεις και να μη χρειάζεται στέγνωμα.

Επίσης πρέπει να πλοιρεί της προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής σε ότι αφορά επιμήκυνση,

διαπερατότητα, αντοχή σε καύση, φθορά, ευλιγισία, ελαστικότητα, ολισθηρότητα κ.λ.π.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η γραμμογράφηση με διάφορα χρώματα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.98 Συνθετικός χλοοτάπητας σε γήπεδα ποδοσφαίρου

A.T. : 10

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398

Προμήθεια, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου προς χρήση , συνθετικού χλοοτάπητα

συμφωνα με τις προδιαγραφες της FIFA . Η υπόβαση θα είναι ελαστική με θυσανωτές ίνες

τοποθετημένες πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Η ποιότητα του νήματος θα είναι από πολυαιθυλένιο 100%

στα 11.000- 12.000 DTEX , δε θα επηρεάζεται από την έκθεση στην υπερειώδη ακτινοβολία , θα

είναι φιλική ως προς το περιβάλλον με πυκνότητα νήματος 230 μm και θα διαθέτει υπόβαση από

latex με δυνατότητα αποστράγγισης των υδάτων από εξόδους απορροής. Ο αριθμός των ινών θα είναι

τουλάχιστον 21.000 ίνες /m2 με ύψος πέλους τουλάχιστον 55 mm και συνολικό ύψος 57mm. To

συνολικό βάρος θα είναι τουλάχιστον 2200gr/m2 με βάρος πέλους 1050gr/m2 τουλάχιστον κ

υδατοπερατότητα 60lit/m2/min τουλάχιστον.Η πλήρωση του τάπητα θα γίνει με χαλαζιακή άμμο

κοκκομετρίας 0,5-0,8 mm και ελάχιστη κατανάλωση 20kg/m2 και κοκοι ελαστικου 0,5 – 2,00 mm

φιλικοι ως προς το περιβαλον και βαρους τουλαχιστον 15kg/m2 . Τα ρολλά θα συγκοληθούν στις

ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στην οποία θα διαστρωθεί πολυουρεθάνη δύο συστατικών για την

άρηκτη συνδεσή τους. Η γραμμογράφηση θα γίνει με το ίδιο υλικό διαφορετικού χρώματος και θα

είναι πάχους τουλάχιστον 10cm. Για τη διασφάλιση ποιότητας έργου θα πρέπει να προσκομιστεί ISO
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9001 για τη τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων , είτε του διαγωνιζόμενου είτε του υπεργολάβου που θα

αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στο

τιμολόγιο της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2) τοποθετημένου χλοοταπητα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.98.1 Αποξήλωση παλαιού συνθετικου τάπητα

A.T. : 11

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398

Αποξήλωση παλαιού  συνθετικου  τάπητα με επιμέλεια ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης καθαρισμός και ο

χώρος να είναι έτοιμος για τη τοποθέτηση καινούριου . Οι εργασίες αποξήλωσης θα γίνουν με

μηχανικά μέσα και δια χειρός , με χρήση διαλυτικών υλικών και όπου χρειαστεί , μετά την

αποξήλωση θα γίνουν τα απαραίτητα στοκαρίσματα .

Στην τιμη συμπεριλαμβανεται η φορτοεκφορτωση και η μεταφορα του αποξηλωμένου συνθετικου ταπητα

σε οποιαδηποτε αποσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2) αποξηλωμένου συνθετικου τάπητα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

1.4. μεταλλικες κατασκευες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.48.1 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

A.T. : 12

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα γαλβανισμενο ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων οπης 5,5χ5,5cm ,παχους και βαρους ιδιο

με το υπαρχων σε καθε γηπεδο. τοποθετημένο σε σκελετό περιφραγμάτων.

στους ορθοστατες μχρι υψος 2,00μ θα τοποθετηθουν τρεις σειρες ουγια (πανω-μεση-κατω) με συρμα

γαλβανισμενο,για μεγαλυτερο υψος θα τοποθετηθουν αντιστοιχα περισσοτερες ουγιες.

το δεσιμο με τους ορθοστατες και τις ουγιες θα γινετε με γαλβανισμενο συρμα.

στην τιμη περιλαμβανετε ,προμηθεια-μεταφορα υλικων και εργασια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.
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 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ5.1 Μπασκέτα Καλαθοσφαίρησης  Ολυμπιακού τυπου

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης:

Aντικατάσταση ή τοποθέτηση μιας ολυμπιακού τύπου μπασκέτας σύμφωνα με τις

προδιαγραφες (αποξυλωση, προμηθεια, μεταφορα και τοποθετηση )

Χαρακτηριστικά :

•ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Πιστοποιημένη Με EN1270)

•ΥΨΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 3,05Μ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

•ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

•Βάση: Είναι Ορθογώνιο Πλαίσιο Διαστάσεων 50 X 30 Cm Από Μορφοσίδηρο

 Γωνία 50 X 50 X 6mm.

•Στην Επιφάνεια Της Υπάρχουν 7 Μπουλόνια W, 5/8" X 35 Mm, Για Τη Στήριξη Του

Στυλοβάτη.

•Στο Κάτω Μέρος Του Πλαισίου Υπάρχουν Τζινέτια Μήκους 60cm Από Μορφοσίδηρο

Γωνιά 50 X 50 X 5 Mm.

•Πακτώνεται Στο Έδαφος Σε Βάθος 60 Cm.

•Στυλοβάτης: Κατασκευάζεται Από Χαλυβδοέλασμα Πάχους 3mm.

•Τρεις Βραχίονες Με Πρισματική Μορφή Ενώνονται Μεταξύ Τους Και Σχηματίζουν

 Τεθλασμένη.

•Ο Πρώτος Είναι Κατακόρυφος Και Το Ύψος Του Είναι 200cm, Ακολουθεί

Ο Δεύτερος Με Γωνία 120 Μοιρών Και Μήκος 170 Cm, Συνεχίζει Ο Τρίτος

 Με Γωνία 150 Μοιρών Και Μήκος 95 Cm.

•Η Διατομή Του Στυλοβάτη Είναι Ορθογωνική Με Στρογγυλεμένες Τις Ακμές

 Και Μεταβάλλεται Ομαλά Από 20 Χ 38 Cm, Στη Θέση Της Βάσης, Σε 20Χ15cm,

Στη Θέση Του Ταμπλό.

•Εσωτερικά Και Σε Όλο Του Το Μήκος Ενισχύεται Με Μεταλλικά Ελάσματα

Πάχους 3 Mm, Ώστε Να Αποφεύγονται Στρεβλώσεις Και Ταλαντώσεις.

•Στην Κάτω Πλευρά Ενσωματώνετάι Μεταλλικό Πλαίσιο Όμοιο Με Αυτό Της

 Βάσης (Οι 7 Τρύπες Που Υπάρχουν Αντιστοιχούν Στα Μπουλόνια Της Βάσης).

•Στην Επάνω Πλευρά Υπάρχουν 4 Μπουλόνια W 5/8"Χ40 Mm Για Την Υποδοχή Του Ταμπλό.

•Ταμπλό: Αποτελείται Από 2 Ορθογώνια Πλαίσια:

 Το Εξωτερικό Με Διαστάσεις 180 Χ 120 Cm Και Το Εσωτερικό

 Με Διαστάσεις 59 X 45 Cm.

•Το Υλικό Κατασκευής Τους Είναι Ενισχυμένη Κοιλοδοκός 50 Χ 25 Mm.

•Τα Δύο Πλαίσια Συνδέονται Μεταξύ Τους Με Σύστημα Γλισιέρας

 Που Τοποθετείται Στο Πίσω Μέρος.

•Ο Πίνακας, Διαφανής Από Καθαρό Πλεξιγκλάς, Έχει Πάχος 10 Mm Και

 Στερεώνεται Στα Πλαίσια Με Βίδες Φραιζάτες.

•Μεταξύ Των Πλαισίων Και Του Πίνακα Παρεμβάλλεται Λάστιχο, Διατομής 50 Χ 3 Mm

 Για Την Απορρόφηση Των Κραδασμών.

•Το Ταμπλό Βιδώνεται Στο Στυλοβάτη. Παράλληλα, Δύο Αντηρίδες Από Ενισχυμένο

Σωλήνα Γαλβάνιζε, Ενώνουν Αρθρωτά Και Αντιστηρίζουν Τις Δύο Επάνω Άκρες

Του Ταμπλό Με Το Στυλοβάτη.

•Στεφάνι: Η Εσωτερική Διάμετρος Του Είναι 45 Cm Και Κατασκευάζεται

 Από Χαλύβδινο Άξονα Διαμέτρου 20 Mm.

•Περιμετρικά, Στο Κάτω Μέρος, Έχει 12 Γαντζάκια Για Το

 Δέσιμο Του Διχτύου. Στερεώνεται Στο Ταμπλό Με 4 Μπουλόνια Μ 10 X 60 Mm.

•Οι Βίδες Και Τα Μπουλόνια Που Χρησιμοποιούνται Είναι Γαλβανιζέ.

 Ταμπλό 120 Χ 180 Εκ. Πλεξιγκλας 10 Χιλ.Πρόβολος 235 Εκ.

•Στεφάνι Μασίφ Με Δίχτυ.Ύψος 305 Εκ. Με Βάση Πάκτωσης.

•Το Κόστος Μεταφοράς Δεν Περιλαμβάνετε Στη Τιμή Και

 Προκύπτει Κατόπιν Τηλεφωνικής Συνεννόησης Ανάλογα Με Τον Τόπο Προορισμού.

(1 τεμ) τιμή εμπορίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.100,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατό
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.02 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 ''

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ6.1 Σετ Ορθοστάτες Βόλλευ Μεταλλικοί (Πιστοποιημένη με EN1271)

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης:

Σετ μεταλλικών στυλοβάτων Βόλλευ με μηχανισμό τάνυσης.

Υλικό: Μεταλλικός Σωλήνας Βαρέως Τύπου Φ76χιλ.

• Συνολικό Ύψος Ορθοστάτη: 2.84μ

• Με Μηχανισμό Τανύσεως (Μανιβέλα).

• Δυνατότητα Ρύθμισης Του Ύψους Με Ειδικό Μηχανισμό Για:

Ανδρικό (2,43μ.), Γυναικείο (2,24μ.)

• Βάσεις Βαρέου Τύπου, Με Τάπες. Πακτώνετε Στο Έδαφος.

Διαστάσεις: 10x10εκ., Ύψος 35εκ.

• Χρώμα: Αντισκωριακή Βαφή Με Δύο Χέρια Ντουκόχρωμα, Α' Ποιότητας.

(1 σετ) τιμή εμποριου

                    τιμή εμπορίου τεμ    1,00x         200 =          200,00

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                200,00

Τιμή ενός (σετ) ευρω 200,00

διακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

1.5.  λοιπα-τελειωματα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ4.0 ταμπλο μινι  μπασκετ   ολυμπιακου τυπου  πληρες

A.T. : 17

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

αντικατασταση ενος ταμπλο μινι μπασκετ πληρες οπλυμπιακου τυπου  με πλεξιγκλας παχους 10

χιλ.,στεφανι μασιφ παχος 20 χιλ. διαμετρο 45 εκ. και διχτυ (αποξυλωση, προμηθεια, μεταφορα και

τοποθετηση )

(1 τεμ) τιμή εμπορίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ4.1 ταμπλο μπασκετ  πληρες ολυμπιακου τυπου

A.T. : 18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

αντικατασταση ενος ταμπλο μπασκετ πληρες ολυμπιακου τυπου (1,80x1,05) με πλεξιγκλας παχους 10

χιλ.,στεφανι μασιφ παχος 20 χιλ. διαμετρο 45 εκ. και διχτυ (αποξυλωση, προμηθεια, μεταφορα και

τοποθετηση )

(1 τεμ) τιμή εμπορίου
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ4.1.2 προστατευτικο για μπασκετες

A.T. : 19

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

προστατευτικο καταλληλο για μπασκετες  οπλυμπιακου τυπου παχους 5εκ.με εξωτερικο υλικο

συνθετικη δερματινη Α ποιοτητας και εσωτερικο υλικο απο ενισχυμενο ανθεκτικο αφρολεξ.το

προστατευτικο θα κλεινει στο πισω μερος και σε ολο το υψος. ( προμηθεια και τοποθετηση )

(1 τεμ) τιμή εμπορίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ4.1.3 διχτυ μπασκετας

A.T. : 20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

 διχτυ μπασκετας 8χιλ. για μπασκετες ολυμπιακου τυπου (προμηθεια και τοποθετηση )

(1 τεμ) τιμή εμπορίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ6.2 διχτυ  βολλευ με συρματοσχοινο 3,00mm

A.T. : 21

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

βαρυ διχτυ αγωνων βολλευ με συρματοσχοινο 3,00mm ,πολυ υψηλης αντοχης με ισχυρη αντιλιακη

προστασια

(1 τεμ) τιμή εμποριου

                    τιμή εμπορίου τεμ    1,00x         50 =           50,00

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 50,00

Τιμή ενός (τεμ) ευρω 50,00

πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ6.3 προστατευτικο στρωμα στυλοβατη βολλευ  η στυλου φωτισμου

A.T. : 22

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

προστατευτικο στρωμα στυλοβατη βολλευ η στυλου φωτισμου υψους 2,00μ και παχους 5εκ.

(1 τεμ) τιμή εμποριου

                    τιμή εμπορίου τεμ    1,00x         80 =           80,00

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 80,00

Τιμή ενός (τεμ) ευρω 80,00

ογδόντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΤ4 επισκευη βασης μπασκετας ολυμπιακου τυπου

A.T. : 23

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σελίδα 14 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

επισκευη βασης μπασκετας ολυμπιακου τυπου

(1 τεμ) τιμή εμπορίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ06.5 Κοπή και απομάκρυνση κλαδιων, φυτών ,κλπ

A.T. : 24

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Κοπή κλαδιων ,φυτων κλπ ,περιμετρικα γηπεδου μπασκετ (παρκο αλεξανδρου), που ειναι σε επαφη με

την περιφραξη του γηπεδου, με εργατες και κατάλληλα μηχανήματα.

Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των κλαδιων, φυτών,κλπ που καλύπτουν την περιφραξη του γηπεδου με

χρήση

κατάλληλων εξαρτημάτων ,με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων

των υλικών που προέκυψαν

από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμαχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.1 βαψιμο σιδερενιας μπασκετας γηπεδων

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

βαψιμο σιδερενιας μπασκετας γηπεδων, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις χρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

2. προμηθεια

2.1. προμηθεια οργανων

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν1 Όργανο έκτασης ποδιών

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο παράλληλων μπάρων  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων και της πλάτης,  θα

βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Όργανο  για την αερόβια εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης,

της κοιλιάς  και της πλάτης.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο
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Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς

προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο τοποθέτησης, η προμήθεια , η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση &

εγκατάσταση του οργάνου.

1 τεμ. (τιμη εμποριου)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν2 Όργανο βάδισης (stepper)

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο στατικής κίνησης ποδιών για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των

άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση

της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Θα μιμείται τη φυσική κίνηση βάδην.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν3 Όργανο έλξεων ώμων

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης

ολόκληρου του σώματος.

Όργανο έλξεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και κυρίως των ώμων καθώς και της πλάτης. Θα

εκγυμνάζει ολόκληρο το σώμα και θα βελτιώνει την φυσική κατάσταση.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
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συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν4 Όργανο παράλληλες μπάρες

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο παράλληλων μπάρων  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων και της πλάτης,  θα

βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Όργανο  για την αερόβια εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης,

της κοιλιάς  και της πλάτης.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς

προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο τοποθέτησης, η προμήθεια , η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση &

εγκατάσταση του οργάνου.

1 τεμ. (τιμη εμποριου)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.070,00

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν5 Όργανο πιέσεων ώμων

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης

ολόκληρου του σώματος.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την
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διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν6 Όργανο ποδηλάτου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων , το οποίο θα μιμείται τη φυσική κίνηση ποδηλάτου

εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα  όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο.

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.020,00

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7 Όργανο ελλειπτιής κίνησης ποδιών

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των

άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση

της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Θα μιμείται τη φυσική κίνηση βάδην.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.
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Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.310,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν8 Όργανο πάγκου κοιλιακών

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και

της πλάτης, θα βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο.

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.020,00

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν9 Όργανο εκτάσεων

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο εκτάσεων για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων και της πλάτης,  θα βελτιώνει την

φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.
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Όργανο  για την αερόβια εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης,

της κοιλιάς  και της πλάτης.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς

προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο τοποθέτησης, η προμήθεια , η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση &

εγκατάσταση του οργάνου.

1 τεμ. (τιμη εμποριου)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.170,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν10 Όργανο βάδισης αέρος

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302

Όργανο αεροβάδισης κίνησης ποδιών για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των

άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση

της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Θα μιμείται τη φυσική κίνηση βάδην.

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα

του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την

διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά

μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα

και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου

συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να

διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες

αναλυτικές  οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί

είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα

μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Κάθε μεμονωμένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης  και  θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης

ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα.

Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται :

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο

τοποθέτησης .

• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου

1 τεμ. (τιμη εμποριου)
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(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

       18/2/2019                18/2/2019

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασιλικη
αρχιτεκτων μηχανικος
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