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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.97.ΣΧ.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΧΥΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ  ΠΑΧΟΥΣ 10-20 ΧΙΛ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 

Επίστρωση χυτού ελαστικού συνθετικού τάπητα πάχους 10-20χιλ. 

 

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν οι 
ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού. 
 

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης ψεκάζεται με πολυουρεθανικό πράϊμερ ώστε να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 
 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε μια στρώση πάχους 10-20 χιλ. Η στρώση αυτή 
αποτελείται από έγχρωμους κόκκους ελαστικού (καουτσούκ) EPDM , κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 - 3,5 
χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Οι αποχρώσεις θα επιλεχθούν από 
την Υπηρεσία βάσει αποχρώσεων RAL, ενώ θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα κατασκευής μιγμάτων με 
την ανάμειξη έως και 4 διαφορετικών χρωμάτων. Θα είναι διαθέσιμες τουλάχιστον οι παρακάτω 
αποχρώσεις RAL: 1002, 1012, 1014, 1015, 2008, 3016, 3017, 4003, 4005, 5010, 5012, 5015, 6017, 
6021, 6055, 7011, 7037, 7038, 8024, 8025 & 9010. 
 

Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 2 
   

Άρθρο : ΕΙΔ ΤΕΜ32.2 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑ ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Αποτελείται από ένα όργανο πιέσεων όμων και από ένα όργανο έλξεων όμων ,για την ενδυνάμωση των 
μυών του στήθους ,της ωμοπλάτης και των κοιλιακών,και τη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς 
και των πνευμόνων. Το όργανο επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση και άσκηση δύο ατόμων. Tα όργανα 
είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας για ανώτερη ανθεκτικότητα στο 
χρόνο και τις καιρικές συνθήκες,όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 
microns) αντι-οξειδωτικής βαφής μετάλλου,οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox,τα δακτυλίδια 
και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση,και επίσης 
διαθέτουν ενσωματωμένες ταμπέλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως 
των οργάνων που είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, με διάσταση 1.10 x 0,27m, ώστε να είναι 
ευανάγνωστες. 
 

Τα όργανα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό Πρότυπα EN 16630. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: 2.32m x 0.77m 

 

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα 
σχέδια της Υπηρεσίας. 
 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.700,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια 
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A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΕΙΔ ΤΕΜ32.4 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Αποτελείται από ένα όργανο ποδηλάτου και από ένα όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών ,για την 
ενδυνάμωση των μυών του στήθους ,της μέσης και των κοιλίας ,την αύξηση της δύναμης των άνω 
άκρων,το συντονισμό και την ισορροπία του σώματος. Το όργανο επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση και 
άσκηση δύο ατόμων. Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες,όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα 
με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-οξειδωτικής βαφής μετάλλου,οι βίδες που χρησιμοποιούνται 
είναι inox,τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται μελλοντική 
λίπανση,και επίσης διαθέτουν ενσωματωμένες ταμπέλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm, με 
αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων που είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, με διάσταση 
1.10 x 0,27m, ώστε να είναι ευανάγνωστες. 
 

Τα όργανα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό Πρότυπα EN 16630. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: 2.07m x 0.70m x 2.00m 

 

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα 
σχέδια της Υπηρεσίας. 
 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.250,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΕΙΔ.ΚΑΤ3 Εστία πολυγήπεδου ή ισοδύναμο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ M Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

Η «ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΥΓΗΠΈΔΟΥ θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα είναι 
σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή χρηστών/παιδιών με αναπηρίες. Θα 
ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 

Πρόκειται για εξοπλισμό, ο οποίος θα προσφέρεται για ποικίλες ατομικές και κυριότερα ομαδικές 
αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και χόκεϊ, ενισχύοντας έτσι την 
κοινωνικοποίηση των διαφόρων χρηστών/παιδιών. Θα αποτελεί ιδανική διέξοδο για τη δραστηριοποίηση 
των εφήβων μέσω της άθλησης, όπως επίσης και πόλο έλξης με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε κέντρο 
συνάντησης, συνάθροισης και αλληλεπίδρασης. Η κατασκευή αυτή θα διαθέτει αρθρωτή δομή και 
εξαιρετική λειτουργικότητα, η οποία θα εστιάζει στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, θα είναι 
ανθεκτική στη φθορά από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, και ταυτόχρονα θα έχει 
ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 
 

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15312: 2007 + Α1: 
2010 «Free access multi - sports equipment - Requirements, including safety and test methods» ή 
άλλου ισοδύναμου. Θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 
 

O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της 
προσφοράς, αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi - sports 
equipment - Requirements, including safety and test methods» ή άλλου ισοδύναμου, από 
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 
 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η επιλογή των υλικών για την «Εστία (ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού) πολλαπλών αθλημάτων - 
μήκους 3,00 m» θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων που θα περιλαμβάνει: 
 

1. Μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, ανθεκτικότητα σε κρούσεις και φθορά. 

2. Φυσικές απαιτήσεις όπως αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες (διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας και υπεριώδης ακτινοβολία, διάβρωση και αποσύνθεση, όζον, υγρασία), χρωματική 
σταθερότητα και κατασκευαστική ευκολία. 
 

3. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως η δυνατότητα ανακύκλωσης - με την έννοια ότι τα 
εξαρτήματα δεν θα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, π.χ. σταθεροποιητές υπεριωδών χωρίς τη χρήση 
βάση βαρέων μετάλλων. 
 

4. Οπτικές απαιτήσεις όπως υφή επιφανειών και εύρος στιλπνότητας, το χαμηλό επίπεδο 
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μετάδοση θερμότητας, τις στρογγυλεμένες ακμές καθώς και την εργονομική προσαρμογή. 

3. ΥΛΙΚΑ 

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα συντίθεται 
από κατάλληλα διαμορφωμένες δοκούς υποστήριξης, αντιστήριξης και πλαίσια. Θα αποτελούνται από 
σωλήνες τετράγωνης και κυκλικής διατομής. 
 

Οι σωλήνες των δοκών υποστήριξης, αντιστήριξης (με κατάλληλα διαμορφωμένα «νεύρα» στις απολήξεις 
τους, πάχους 6 mm) και των πλαισίων θα εξασφαλίζουν τη δομική αρτιότητα της κατασκευής μέσω 
επαρκών διατομών. Τα πλαίσια θα απορροφούν τους κραδασμούς, χωρίς τη δημιουργία και μεταφορά 
δονήσεων στο δομικό σκελετό της εστίας (με αποτέλεσμα την απόσβεσή τους). Οι δοκοί υποστήριξης 
τετράγωνης διατομής 80 x 80 mm και πάχους 3 mm θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά 
στοιχεία (τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από (χαμηλής πυκνότητας) πολυαιθυλένιο και 
θα συνδέονται/προσαρτώνται με πριτσίνια. Το κάθε πλαίσιο θα συντίθεται από επιμέρους οριζόντιες 
και κάθετες σωλήνες, τετράγωνης και κυκλικής διατομής, αντίστοιχα. Εσωτερικά του πλαισίου, οι 
(κάθετες) σωλήνες κυκλικής διατομής Ø21,3 mm και πάχους 2 mm θα ενσωματώνονται - σε κατάλληλα 
διαμορφωμένες οπές - κατά μήκος των (οριζόντιων) σωλήνων, τετράγωνης διατομής και θα είναι 
μεταξύ τους συγκολλημένες (αυτογενώς). Το γεγονός αυτό θα εξασφαλίζει την αποφυγή ρωγμών και την 
αποκοπή των (εσωτερικών) σωλήνων κυκλικής διατομής, από το πλαίσιο. Οι κάθετες σωλήνες θα 
διαθέτουν επίσης στις απολήξεις τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι οποίες θα είναι 
κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό. Oι συγκεκριμένες αντιθορυβικές και 
αντικραδασμικές τάπες θα διαθέτουν προ - ενσωματωμένα περικόχλια (παξιμάδια), για τη διευκόλυνση 
της σύνδεσης/συναρμολόγησης των πλαισίων στον δομικό σκελετό (δοκούς υποστήριξης). Η αρθρωτή 
δομή της κατασκευής με την πυκνότητα των δοκών (υποστήριξης - αντιστήριξης) και πλαισίων θα 
συντελούν στη σταθερότητα της κατασκευής. Τα υλικά των προστατευτικών στοιχείων (ταπών) θα 
διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένα, χωρίς τη 
χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
 

Το «ταμπλό» και κατ’ επέκταση το στεφάνι καλαθοσφαίρισης θα προσαρτώνται/βιδώνονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένη δοκό υποστήριξης, τετράγωνης διατομής. Το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από 
χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο και η βαφή του θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου της 
ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Επίσης, θα διαθέτει δίχτυ κατασκευασμένο είτε από ειδικής 
σύστασης πολυαμίδιο με ή χωρίς την ενίσχυση από χαλύβδινο σύρμα είτε από αλυσίδες ανοξείδωτου 
χάλυβα, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων 
(κατασκευής). Στα διάκενα των κρίκων του στεφανιού θα τοποθετούνται πείροι, οι οποίοι αποτρέπουν 
την παγίδευση (δακτύλου) και θα είναι κατασκευασμένοι από (χυτό) πολυαμίδιο. Η επιφάνεια του 
«ταμπλό» θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 
mm με δύο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% 
ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός του θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους 
ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός του 
και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην 
ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός του θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής του. 
 

Οι είσοδοι της εστίας θα διαθέτουν μπάρες ασφαλείας, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την 
αποτροπή της εισόδου σε οποιοδήποτε δίτροχο (μηχανοκίνητο και μη) όχημα. Θα μπορούν να 
αφαιρεθούν για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση. Οι μπάρες ασφαλείας - δοκοί αντιστήριξης θα 
συντίθενται από σωλήνες κυκλικής διατομής και θα είναι επίσης κατασκευασμένες από εν θερμώ 
γαλβανισμένο χάλυβα. 
 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 
ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία 
από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για 
την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να 
αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε 
διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν 
διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό 
πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων 
μετάλλων. 
 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την 
ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η 
αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. 
Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: Δεν απαιτείται 

Διαστάσεις εξοπλισμού στο έδαφος: 258 cm x 310 cm 

Μέγιστο ύψος εξοπλισμού: 369 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: - cm 
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ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση, θεμελίωση και 
συναρμολόγηση, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία, έως της παράδοσης όλης της εγκατάστασης σε 
πλήρη, έντεχνη και ασφαλή λειτουργία. 
 

 

Τιμή ανά τεμ. Ευρώ (Αριθμητικά): 5.175,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΕΙΔ.ΤΕΜ.035 Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο 

 

Η κρήνη θα αποτελείται από μία στήλη τετραγωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές, πλευράς 160 
mm και συνολικού ύψους 1004 mm. Θα διαθέτει εσχάρα εκροής υδάτων σε ορθογώνιο σχήμα, διαστάσεων 
418x348 mm. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ενώ το κυρίως σώμα της κρήνης θα είναι 
βαμμένο με εποξική βαφή φούρνου. 
 

Η βρύση θα είναι επιχρωμιωμένη με μπουτόν χρονοροής. 

Η κρήνη θα εγκιβωτίζεται στο έδαφος σε μη εμφανή βάση σκυροδέματος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Κυρίως σώμα: 160x160 mm 

Ύψος: 1004 mm 

Ύψος αντλίας: 754 mm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και τα απαιτούμενα εργαλεία και, όπου απαιτείται, η βάση έδρασης 
από σκυρόδεμα. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9322.3 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού Μήκους 5-6m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Σιδηροιστός  ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιγραφών  Στη τιμή 

περιλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης, η βάση αγκυρώσεως, η διαιρετή ποδιά 

αλουμινίου ώστε να καλύπτονται τα αγκύρια, το ακροκιβώτιο του ιστού, και ο 

μικροαυτόματος του ακροκιβωτίου. 

(1 τεμ) 

9322. 2  Μήκους  98m 
Ευρώ (Αριθμητικά): 625,07 

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.1 Προβολέας led Ισχύoς 86 W 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προβολέας  ασύμμετρης δέσμης με led, ενδεικτικού τύπου Disano 1713 Cripto, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση επί βραχίονα τύπου ¨Τ¨ και 
 

σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Η  στήριξη  του προβολέα γίνεται με κατάλληλο δίχαλο 
στερεώσεως, από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο   χάλυβα,  που 
 

στερεώνεται  στο  κέλυφος  με  ανοξείδωτους  κοχλίες, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα μετακινήσεως 
του προβολέα. Περιλαμβάνεται η εργασία καθ΄ύψος για 
 

τη στήριξη του προβολέα και τη σύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και κάθε είδους 
υλικό και μικρουλικό που είναι παραίτητο για τη σωστή και 
 

πλήρη λειτουργία του. 

(1 τεμ) 
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9376. 1   Ισχύος  86 W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 583,36 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα τρία και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.05 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 

του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την 

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των 

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού 

 

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 

προβλέπονται από τη μελέτη 

 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 

διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους 

 

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 

εξής: 

 

Ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα Ευρώ (Αριθμητικά): 533,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα τρία 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΕΙΔ.ΤΕΜ.042 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ή ισοδύναμο 

 

Το σύστημα ζυγών άθλησης αποτελείται από: 

α) έξι μεταλλικούς στύλους ,στρογγυλούς , διατομής 11 cm περίπου και πάχους 3,5 

mm περίπου με ύψος 2,50 μ.,1.10μ. περίπου. 

β) τρεις παράλληλες , οριζόντιες μπάρες σε ύψος 2.30μ,1.10μ. και 0,30μ περίπου. Οι 

τρεις παράλληλες μπάρες κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής Φ40 

mm περίπου. 

γ) μια κάθετη σκαλιέρα (πολύζυγο) με ύψος 2,50 μ. περίπου που θα αποτελείται 

από δύο παράλληλους οριζόντιους σωλήνες διατομής Φ40 mm τουλάχιστον, οι 

οποίοι στηρίζονται σε δυο στύλους αντίστοιχα..Ανάμεσα στους δύο αυτούς σωλήνες 

είναι κολλημένοι πέντε οριζόντιοι σωλήνες διατομής Φ40 mm περίπου. Όλοι οι 

σωλήνες έχουν διατομή τουλάχιστον Φ40 mm. Όλοι οι κατακόρυφοι μεταλλικοί 

στύλοι πακτώνονται. Τα σύστημα ζυγών θα παραδοθεί βαμμένο (με ηλεκτροστατική 

βαφή) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας για προστασία από την διάβρωση. 

Το άνω άκρο των κοιλοδοκών ταπώνονται με μεταλλική τάπα του εμπορίου. Η τάπα 

θα εφαρμόζει πλήρως στο κάθε άνοιγμα και δεν θα επιτρέπει την διείσδυση 

υγρασίας στο εσωτερικό. Οι βίδες σύνδεσης και τα παξιμάδια θα είναι ασφαλείας 

οπωσδήποτε γαλβανιζέ ή inox. 

 

Το σύστημα ζυγών θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Μήκος : 7,66 μέτρα. 

πλάτος : 1,60 μέτρα 

Ύψος: 2,45 μέτρα 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά 

υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και 

συναρμολόγησή του. 

Ήτοι προμήθεια, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένο. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.950,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

χίλια εννιακόσια πενήντα 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ       8/07/2021 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ       8/07/2021 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ        8/07/2021 

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΑΡΤΣΑΛΗ 

Msc Αρχιτεκνων Μηχανικός 

ΠΕ με A'β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, 
Κατασκευών & Πολεδοδομικών 
Εφαρμογών 
 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος μηχανικός 

ΠΕ με A' β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη της ΔΤΥ 

 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με A β 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με Aβ  
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