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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Θ ΕΚΘΕΘ 

1. Ειςαγωγι 
Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε προκειμζνου να περιγράψει τθν προμικεια του 

απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και τθν υλοποίθςθ των λοιπϊν απαραίτθτων και αναγκαίων, 
προαπαπαιτουµζνων, παρεµπιπτουςϊν και ςυµπαροµαρτοφντων εργαςιϊν και υπθρεςιϊν για τθν 
αναβάκμιςθ δυο κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Στυλίδασ . 

Αναλυτικά, οι προδιαγραφζσ των υπό προμικεια υλικϊν και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου περιγράφονται ςτθν ενότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
 
 

2. Γενικά ςτοιχεία 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά δυο κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου Στυλίδασ ,που βρίςκονται, 

ο πρϊτοσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Στυλίδασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στυλίδασ και ο δεφτεροσ ςτθν 
Τοπικι Κοινότθτα Γλφφασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρελαςγίασ. 

Με τθν πρόταςθ ο Διμοσ προςδοκά να προςφζρει ςτουσ κατοίκουσ αλλά και επιςκζπτεσ του 
Διμου ςφγχρονουσ, βιϊςιμουσ και λειτουργικοφσ υπαίκριουσ χϊρουσ αναψυχισ και πραςίνου. 

Θ πρόταςθ περιλαμβάνει επαναπροςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν με κφριο ςτόχο τθν 
αναβάκμιςθ τουσ ϊςτε να είναι προςιτοί και προςβάςιµοι ςε όλουσ, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των 
χϊρων από τουσ κατοίκουσ (µικροφσ και µεγάλουσ), κακϊσ επίςθσ και τθν δθμιουργία χϊρων 
πραςίνου, µε γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ µζςω ιπιων παρεµβάςεων. 

Θ αναδιαμόρφωςθ των χϊρων ςχεδιάςτθκε ϊςτε να ενδυναμωκεί θ επιςκεψιµότθτα, θ 
ςυντθρθςιµότθτα, θ αποδοτικότθτα , θ προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ αλλά και το πράςινο τουσ. 

Αποςκοπεί να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του ςφγχρονου χριςτθ αφενόσ και τισ ανάγκεσ 
αναβάκμιςθσ του ευρφτερου οικιςμοφ αφετζρου, θν απόδοςθ των ελεφκερων χϊρων ςτουσ 
κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ, ενιςχφοντασ τθν ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ, το βιοτικό επίπεδο 
των πολιτϊν, μόνιμων κατοίκων και επιςκεπτϊν, βελτιϊνοντασ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 
Διμου αλλά και τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

Με ςτόχο τθν μείωςθ του αρνθτικοφ περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, μζςω τθσ 
βιοκλιματικισ και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και φυςικϊν πόρων 
,του υπαίκριου κοινόχρθςτου χϊρου ϊςτε : 
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i. να αναβακμιςκοφν και εκςυγχρονιςκοφν οι υφιςτάμενοι κοινόχρθςτοι χϊροι, και να καταςτοφν, 
ανκεκτικοί ςτθν χριςθ και λειτουργικοί ςφμφωνα με τα ςχετικά πρότυπα και ςιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και αςφάλειασ για όλουσ τουσ χριςτεσ 
ii. να καταςτοφν οίκοκεν διατθριςιμεσ ςε άρτια λειτουργικι και αιςκθτικι κατάςταςθ, δια τθσ 
εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ απομείωςθσ του απαραίτθτου ςυνολικοφ κόςτουσ 
ςυντιρθςισ τουσ 
iii. να δοκεί μζριμνα για λιγότερο δυνατόν κόςτοσ ςε κατανάλωςθ πόρων και ενζργειασ 
iv. να ζχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτφπωμα κατά τον κφκλο ηωισ τουσ και το 
μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο μετά το πζρασ τθσ επιχειρθςιακισ τουσ ηωισ για τον Διμο. 
 
Θ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ : 
αναδιαμόρφωςθ των δυο κοινόχρθςτων χϊρων με 

 εμπλουτιςμό τθσ βλάςτθςθσ, παρτζρια φυτεφςεων, προμικεια φυτϊν και αρδευτικοφ 
υλικοφ, 

 πλατϊματα κακιςτικϊν με προμικεια και επίςτρωςθ ειδικοφ χωμάτινου δαπζδου, 

 ελεφκεροι χϊροι αναψυχισ με προμικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι 
επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων και μικροβίων, 

 προμικεια εξοπλιςμοφ (περγκόλων, αςτικοφ εξοπλιςμοφ, κ.λπ.)  , 

 προμικεια οργάνων εκγφμναςθσ 

 προμικεια φωτοβολταϊκϊν φωτιςτικϊν για τθν ενίςχυςθ εκςυγχρονιςμό και ενεργειακι 
αναβάκμιςι, 

 το ςφνολο των απαραιτιτων υπθρεςιϊν και εργαςιϊν εγκατάςταςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 

  
εκτιμάται ότι με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ κα επιτευχκεί θ άμεςθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, 

θ αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των χϊρων που κα λειτουργοφν απρόςκοπτα και με αςφάλεια ωσ 
ςφγχρονοι, ελκυςτικοί ςτο χριςτθ και φιλικοί τόςο ςτουσ κάτοικουσ τθσ περιοχισ αλλά και των 
επιςκεπτϊν και ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ.  

 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, ο Διμοσ Στυλίδασ, ςτθν προςπάκεια τθσ αναβάκμιςθσ των δυο 

κοινόχρθςτων χϊρων του ςυντάςςει αυτι τθν οικονομοτεχνικι μελζτθ αρχικοφ ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 214.031,44 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, κα καλυφκεί με 
χρθματοδότθςθ του ποςοφ 170.406, 00 € από το ΡΟΓΑΜΜΑ με τίτλο: «Δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ 
Ιςοηυγίου» για τα ζτθ 2021-2022 του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 (Α.Ρ.2) «Αςτικι αναηωογόνθςθ και 
λοιπζσ δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και 43.625,44 € από το Διμο, 
μζςω ίδιων πόρων. 

 
Θ προμικεια κα γίνει με ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό κάτω των ορίων  μζςω του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ),με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) και αποτελοφν μια ομάδα: 
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Τα χαρακτθριςτικά των προσ προμικεια ειδϊν αναφζρονται ςτο τεφχοσ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ» τθσ Μελζτθσ. 
Στυλίδα: 21/02/2022 

 
                             ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
Ο Συντάξασ  

 
Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Ρ. 

 & Τ. Ο. Α. 

 
Γόνθσ Γεϊργιοσ 

Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ 
Διμου Στυλίδασ 

                         Τςζλιοσ  Ιωάννθσ 
                          Γεωπόνοσ ΡΕ9 
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Θ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Θ 

1. Γενικά 
Θ δράςθ ςυνίςταται ςτθ αναδιαμόρφωςθ δυο κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Στυλίδασ 

,που βρίςκονται, ο πρϊτοσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Στυλίδασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στυλίδασ και 
ο δεφτεροσ ςτθν Τοπικι Κοινότθτα Γλφφασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρελαςγίασ. 

Θ παρζμβαςθ αυτι υπακοφει ςτισ αρχζσ, ςτουσ τρόπουσ και τα υλικά του «βιοκλιματικοφ 
ςχεδιαςμοφ» και ζχει ωσ ςτόχο τθν αναδιαμόρφωςθςυγχρόνωσ με τθν αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ 
των δυο κοινόχρθςτων χϊρων. Βαςικι προτεραιότθτα είναι θ διατιρθςθ και θ ενίςχυςθ τθσ 
φφτευςθσ και του πραςίνου των χϊρων. 

 
2. Περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  

I. Δθμοτικι Κοινότθτα τυλίδασ 
Θ Στυλίδα είναι παραλιακι κωμόπολθ και λιμζνασ του Νομοφ Φκιϊτιδασ. Αποτελεί τθν ζδρα 

του Διμου Στυλίδασ, βρίςκεται ςτο 223ο χλμ. τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Θεςςαλονίκθσ και 
αποτελεί το επίνειο τθσ Λαμίασ. 

 
Αεροφωτογραφία κωμόπολησ τυλίδασ. 1 
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Συγκεκριμζνα αναφζρεται ςε υφιςτάμενο κοινόχρθςτο χϊρο, ιδιοκτθςίασ του Διμου 

εκτάςεωσ1.312,00 τ.μ. που βρίςκεται εντόσ του οικιςμοφ και ςε χαρακτθριςμζνεσ δθμοτικζσ οδοφσ . 
Θ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει τρεισ δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ λόγω του ελάχιςτου 

πλάτουσ τουσ .Ο χϊροσ βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο, ζναντι από το οίκθμα που ςτεγάηεται ο Διμοσ 
Στυλίδασ και περικλείεται από τισ οδοφσ Ελ. Βενιηζλου, Ηακοφλα και Θερμοπφλων. Ενϊ απζχει 100 μ 
από το λιμζνα . 

 
Άποψη Δημαρχείου τυλίδασ. 2 

 

Θ εικόνα του ςιμερα παραπζμπει ςε ζνα χϊρο αφιλόξενο, άναρχο που δεν προδιακζτει τον 
επιςκζπτθ να επιςκεφτεί. Ραρουςιάηει μια εικόνα εγκατάλειψθσ που δεν ταιριάηει ςτον οικιςμό, 
ενϊ πλζον χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ. 

 
Στισ παρακάτω ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ απεικονίηεται θ ςθμερινι κατάςταςθ του χϊρου: 
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Υφιςτάμενθ πλατεία με κζςεισ λιψθσ φωτογραφιϊν 

 
 
 
Ακολουκεί απόςπαςμα του Ελλθνικοφ Κτθματολογίου όπου φαίνεται θ ακριβισ κζςθ του 

χϊρου. 
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II. Σοπικι Κοινότθτα Γλφφασ 
Θ Γλφφα είναι οικιςμόσ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Φκιϊτιδασ. Αποτελεί τθν ζδρα τθσ 

τοπικισ κοινότθτασ Γλφφασ, τθσ δθμοτικισ ενότθτασ Ρελαςγίασ, του διμου Στυλίδασ. Στθ Γλφφα 
υπάρχει πορκμείο που ςυνδζει τθ Στερεά Ελλάδα με τον Αγιόκαμπο Εφβοιασ. Ενϊ πρόςφατα 
πραγματοποιικθκε θ επζκταςθ του λιμζνα Γλφφασ. 

 

 
Αεροφωτογραφία οικιςμοφ Γλφφασ. 3 

 

Συγκεκριμζνα αναφζρεται ςε υφιςτάμενο κοινόχρθςτο χϊρο, ιδιοκτθςίασ του Διμου 
εκτάςεωσ 2.885,00τ.μ. που βρίςκεται εντόσ του οικιςμοφ. 

 
Ο χϊροσ βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο, επί τθσ παραλιακισ οδοφ. Στο χϊρο υπάρχει κτίριο ςτο 

οποίο ςτεγάηεται το κοινοτοτικό γραφείο και θ βιβλιοκικθ Γλφφασ. 
 

Στο χϊρο υπάρχει ιδθ μια διαμορφωμζνθ κατάςταςθ, φωτιςμόσ και μια παιδικι χαρά. 
Στισ παρακάτω ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ απεικονίηεται θ ςθμερινι κατάςταςθ του χϊρου: 
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Υφιςτάμενθ πλατεία με κζςεισ λιψθσ φωτογραφιϊν 
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Ακολουκεί απόςπαςμα του Ελλθνικοφ Κτθματολογίου όπου φαίνεται θ ακριβισ κζςθ του 
χϊρου. 
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3. ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

Θ αναδιαμόρφωςθ των χϊρων περιλαμβάνει παρεμβάςεισ για τθν αιςκθτικι και 
λειτουργικι αναδιαμόρφωςθ τουσ, ϊςτε οι κάτοικοι και οι επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ να ζχουν τθν 
δυνατότθτα τθσ επίςκεψθσ ςε όμορφουσ και περιποιθμζνουσ χϊρουσ πραςίνου, που κα διακζτουν 
προχποκζςεισ για αναψυχι και παιχνίδι. Ενϊ ςυγχρόνωσ, κα υποςτθρίηεται θ βελτίωςθ του 
μικροκλίματοσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ με τθν ενςωμάτωςθ βιοκλιματικϊν χαρακτθριςτικϊν, 
θαφξθςθ του πραςίνου και επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ποιότθτασ και αςφάλειασ. 

Με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ τουσ κακϊσ και τθν εξυπθρζτθςθ των διάφορων 
ςφγχρονων λειτουργικϊν απαιτιςεων των οικιςμϊν και προοπτικζσ που κα αναβακμίηουν τθν 
ευρφτερθ περιοχι. 

 

I. Δθμοτικι Κοινότθτα τυλίδασ 
Στθν ςθμερινι τθσ μορφι ο χϊροσ επζμβαςθσ είναι κατά το πλείςτων αςφαλτοςτρωμζνοσ. 

Κακϊσ όπωσ προαναφζραμε θ περιοχι παρζμβαςθσ χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ, είναι 
ζνασ χϊροσ αφιλόξενοσ που δεν προδιακζτει τον επιςκζπτθ να ςτακεί. 

Γενικότερα, ο χϊροσ κα αναδιαμορφωκεί ϊςτε να επανακτιςει τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα 
ενόσ χϊρου αναψυχισ και ανάπαυςθσ με ιπιεσ χριςεισ και πράςινο. Με ςτόχο να δθμιουργθκεί 
ζνασ χϊροσ που κα ςυγκεντρϊνει τόςο τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ όςο και τουσ επιςκζπτεσ τθσ 
πόλθσ, που κα μπορεί να λειτουργιςει ωσ πόλοσ ζλξθσ, φιλικόσ, προςιτόσ και προςβάςιµοσ ςε 
όλουσ, µε γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ µζςω ιπιων παρεµβάςεων. 
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Στο χϊρο υπάρχει διαμορφωμζνθ τςιμεντζνια εξζδρα, όπου επιλζχκθκε ςτα πλαίςια τθσ 
κυκλικισ οικονομίασ, να διατθρθκεί και να ςυντθρθκεί. 

 
Βαςικι πρόκεςθ είναι θ διαμόρφωςθ διακριτϊν περιοχϊν, με επιμζρουσ χριςεισ.  
Ειδικότερα, ανάλογα με τθ δυναμικι του χϊρου, διαμορφϊνεται: 

 Ελεφκεροσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ (για φυςικι άςκθςθ, για ελεφκερο παιχνίδι, για 
ανοιχτζσ διάφορεσ δράςεισ). 

 Ρλατϊματα - Ρεριοχι κακιςτικϊν (πζργκολεσ, παγκάκια, τραπεηόπαγκοι, κ.λπ.). 

 Φυςικόσ ελεφκεροσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ πραςίνου (δζνδρα, φυςικό ζδαφοσ,). 

 Χϊροι φφτευςθσ (φφτευςθ, παρτζρια, κ.λπ.). 

 Χϊροσ εξζδρασ (ανάπαυςθ, ςκζψθ, κζαςθ, ανκρϊπινθ επικοινωνία, κ.λπ.) 
 
Το δάπεδο του χϊρου αποτελείται, από ζνα επίπεδο μζροσ με ειδικό φυςικό χωμάτινο 

ςτακεροποιθμζνο δάπεδο , ζνα μζροσ από κατάλλθλθ επιφάνεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με 
φωτοκαταλυτικι επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων και μικροβίων., ενϊ 
θ υπόλοιπθ δαπεδόςτρωςθ κα αποτελείται από φυςικά υλικά όπωσ χϊμα, που κα ακολουκοφν τθν 
κλίςθ του όμορου πεηοδρομίου. Στον υπόλοιπο χϊρο κα δθμιουργθκοφν παρτζρια φφτευςθσ. 

Ο χϊροσ κα διαςφαλίηει τθν θ άνετθ προςπζλαςθ όλων και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικζσ 
ανάγκεσ. 

 
Στο μζροσ του ειδικοφ φυςικοφ χωμάτινου ςτακεροποιθμζνου δαπζδου κα τοποκετθκοφν 

πζργκολεσ και κακιςτικά όπου κα επιτρζπουν ςτον χϊρο αυτό να αυτονομείται και να αποτελεί 
ιδιαίτερο ςθμείο ανάπαυςθσ, ενϊ οι πζργκολεσ κα εξυπθρετοφν αιςκθτικοφσ και χρθςτικοφσ 
ρόλουσ προςφζροντασ ςκιά ςτουσ επιςκζπτεσ που απολαμβάνουν τον ανοιχτό χϊρο.  

 
Το μζροσ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι επικάλυψθ προορίηεται 

πρωτίςτωσ ωσ χϊροσ αναψυχισ και ελεφκερου παιχνιδιοφ , με επιλογζσ που διάγουν τθν ςωματικι 
άςκθςθ . 

Σε ζνα τμιμα του, κα τοποκετθκοφν πιςτοποιθμζνα όργανα άκλθςθσ ενθλίκων εξωτερικοφ 
χϊρου, που κα παρζχουν βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ για τθν άκλθςθ των πολιτϊν με αςφάλεια, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται για τθ 
λειτουργία τουσ, επιτυγχάνοντασ τθν αποδοτικότερθ κάλυψθ των αναγκϊν αυτϊν. Συγχρόνωσ, κα 
υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για ελεφκερθ άςκθςθ ακόμθ και για γιόγκα, πιλάτεσ ι  για ελεφκερο 
παιχνίδι. 

 
Ζτςι κα δθμιουργθκεί ζνασ χϊροσ υπαίκριασ εκγφμναςθσ ελεφκεροσ ςτθν πρόςβαςθ, 

δωρεάν ςτθ χριςθ, ςε κατάλλθλο φυςικό περιβάλλον που να προδιακζτει για φυςικι άςκθςθ, 
εφκολα προςβάςιμο και πλθςίον ςθμείων ςυχνισ διζλευςθσ πεηϊν και περιπατθτϊν, τόςο για τθν 
κοινωνικι επιτιρθςθ των οργάνων όςο και για το αίςκθμα αςφάλειασ των χρθςτϊν.  

 
Ενϊ παράλλθλα ο χϊροσ ζμπροςκεν από τθν εξζδρα κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

ανάπτυξθ διάφορων ανοιχτϊν δράςεων όπωσ πολιτιςμικζσ εκδθλϊςεισ, διάφορεσ εκπαιδευτικζσ 
δράςεισ, οι άλλεσ δραςτθριότθτεσ του Διμου. Ο χϊροσ αυτόσ κα αναδείξει  τον κοινωνικό ρόλο του 
και κα ενκαρρφνει με τθν οικειότθτα τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και επαφι. 
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Ιδιαίτερθ προςοχι ζχει δοκεί ςτθν φπαρξθ πραςίνου. 
Θ οικολογικι διάςταςθ του χϊρου αναδεικνφεται με τθν φφτευςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ 

δζνδρων και κάμνων, με ςτόχο τθ δθμιουργία ευεργετικοφ μικροκλίματοσ το καλοκαίρι, μειϊνοντασ 
ζτςι τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ .  

Θ φφτευςθ αποτελεί ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ επζμβαςθσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και θ 
επιλογι γίνεται με βάςθ τθν εγχϊρια χλωρίδα και τθν κλίμακα του κάκε χϊρου. Πλα τα φυτά κα 
αρδεφονται με πλιρωσ αυτοποιθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυχνότθτα και θ 
οργάνωςθ ςτον χρόνο ποτίςματοσ. 

Θ χωροκζτθςθ και θ πυκνότθτα των φυτεφςεων ζχει γίνει μελετθμζνα, ϊςτε να προςφζρουν 
τον καλφτερο δυνατό  αιςκθτικό αποτζλεςμα ςτο περιβάλλον χϊρο. Επιλζγονται φυτά ανκεκτικά 
ςτισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ενϊ φυτεφονται υψθλά φυλλοβόλα δζνδρα, ζτςι ϊςτε να 
δθμιουργοφν ζντονθ ςκίαςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ευχάριςτθσ παραμονισ των επιςκεπτϊν. 

Τα είδθ των φυτϊν που επιλζγονται είναι ενδθμικά ϊςτε να κακιςτοφν δυνατι τθν 
βιωςιμότθτά τουσ, προςαρμοςμζνα ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και ιδιαίτερα ανκεκτικά 
ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, χωρίσ μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε νερό και ςυντιρθςθ ι ιδιαίτερεσ 
εδαφικζσ απαιτιςεισ. 

 
Σε επιλεγμζνα ςθμεία κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα και αςτικόσ εξοπλιςμόσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτα του, όπωσ κακιςτικά και κάδοι απορριμμάτων για τθν ςυμβολι 
ςτθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ του δθμόςιου χϊρου. 

Ο βαςικόσ φωτιςμόσ του χϊρου κα γίνει με φωτοβολταϊκά φωτιςτικά ςϊματα 
Θ διάταξθ των φωτοβολταϊκϊν φωτιςτικϊν κα γίνει ςε ςυνδυαςμό με το επίπεδο φωτιςμοφ 

που απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ , ανεξάρτθτθ από τθν υφιςτάμενθ και ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των κειμζνων διατάξεων και κανονιςμϊν. 

Θ επιλογι των φωτιςτικϊν ζγινε με κριτιρια τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, τθν ενεργειακι 
αποδοτικότθτα, τθν ευχζρεια ςυντιρθςθσ και το αιςκθτικό αποτζλεςμα. 
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ΛΙΣΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΦΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

Α/Α Κοινή Ονομασία Επιστημονική Ονομασία 

Α. ΓΔΝΓΡΑ 

1 Κοσηζοσπηά Cercis siliquastrum 

2 Μοσρηά πιαηύθσιιε Morus platanifolia 

3 Αθαθία Κωλζηαληηλοσπόιεως Albizia julibrissin 

4 Καηάιπε Catalpa bignonioides 

5 Αθαθία θσαλόθσιιε Acacia cyanophylla 

6 Λαοσροθέραζο δελδρώδες Prunus laurocerasus tree 

Β. ΘΑΜΝΟΙ 

1 Ειαίαγλος Elaeagnus ebbingei 

2 Αγγειηθή Κοηλή Pittosporum tobira 

3 Μεηροζίδερος Metrosideros excelsa 

4 Τεύθρηο Teucrium fruticans 

5 Δελδροιίβαλο όρζηο Rosmarinus officinalis 

6 Κσδωλίαζηρο θραλζεηη Cotoneaster Franchetti 
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II. Σοπικι Κοινότθτα Γλφφασ 
Στο χϊρο κα πραγματοποιθκοφν μικρζσ ςθμειακζσ παρεμβάςεισ που ςυνδυάηουν με τθ 

χρθςτικότθτα και τθν αιςκθτικι. 
Οι επεμβάςεισ κινοφνται ςτθ λογικι τθσ αναβάκμιςθσ του χϊρου με δεδομζνθ τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ. 
Οι χριςεισ του χϊρου διατθροφνται, όπωσ θ υφιςτάμενθ παιδικι χαρά, οι υφιςτάμενοι 

πλακοςτρωμζνοι διάδρομοι και οι χϊροι πραςίνου που ενιςχφονται με νζεσ φυτεφςεισ. 
Ο χϊροσ κα είναι φιλικόσ και προςβάςιμοσ για όλουσ και για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ των 

χρθςτϊν. Θα είναι ζνασ χϊροσ κοινωνικισ επαφισ και παιχνιδιοφ για τουσ κατοίκουσ του οικιςμοφ, 
ϊςτε να καταφζρει να ενϊςει τθν κακθμερινότθτα, τα κοινά και το παιχνίδι. 

 
Αρχικά, τα υφιςτάμενα όργανα γυμναςτικισ κα μετακινθκοφν από το πεηοδρόμιο και κα 

επαναχωροκετθκοφν ςε νζο ςθμείο εντόσ του χϊρου, δίπλα ςτθν παιδικι χαρά, όπου ορίηεται ωσ 
χϊροσ υπαίκριασ εκγφμναςθσ. Ο εξοπλιςμόσ εκγφμναςθσ κα εγκαταςτακεί πάνω ςε κατάλλθλθ 
επιφάνεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ 
ατμοςφαιρικϊν ρφπων και μικροβίων. 

Για τθν ενδυνάμωςθ του ωσ χϊροσ αναψυχισ και ανάπαυςθσ, κα τοποκετθκοφν υπαίκρια 
κακιςτικά, ςθμεία ςτάκμευςθσ ποδθλάτων που κα ενκαρρφνουν μια πιο περιβαλλοντικι 
μετακίνθςθ εντόσ του οικιςμοφ κακϊσ και άλλοι εξοπλιςμοί. 

 
Εντόσ του χϊρου του χλοοτάπθτα για τθν θλιοπροςταςία των χρθςτϊν κα τοποκετθκοφν 

πζργκολεσ που κα προςφζρουν ςκιά ςτουσ επιςκζπτεσ που απολαμβάνουν τον ανοιχτό χϊρο και 
προςταςία του υπαίκριου χϊρου. Δθμιουργϊντασ ζνα φιλικό και λειτουργικό χϊρο ςτάςθσ και 
ανάπαυςθσ που κα είναι ςε κζςθ να προςφζρει είτε θλιαςμό είτε θλιοπροςταςία, διευρφνοντασ τθ 
χριςθ του ζτςι ϊςτε να καλφπτει ςχεδόν όλο το χρόνο. 

Επίςθσ, κα τοποκετθκεί ξφλινθ ηαρντινιζρα με περιμετρικά κακίςματα εντόσ τθσ οποίασ 
φυτεφεται υψθλό φυλλοβόλο δζνδρο, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζντονθ ςκίαςθ και εξαςφάλιςθ 
τθσ ευχάριςτθσ παραμονισ των επιςκεπτϊν κατά τθ διάρκεια των κερμϊν μθνϊν ενϊ κα επιτρζπει 
τθν διζλευςθ του φωτόσ - τον θλιαςμό τουσ κρφουσ μινεσ αλλά και ευχάριςτθ ατμόςφαιρα ςτο 
χϊρο. 

 
Πςο αφορά το πράςινο, ο χϊροσ περιλαμβάνει εκτεταμζνουσ χλοοτάπθτεσ. Για τθν ορκι 

εμφάνιςθ του πραςίνου και για τθν λειτουργία του είτε ωσ ςτοιχείο αιςκθτικό, είτε ωσ ςτοιχείο 
οικολογικό, κα ςυντθρθκεί και κα βελτιωκεί με κριτιρια γεωτεχνικά και αιςκθτικά . 

 
Ο υφιςτάμενοσ χλοοτάπθτασ κα ςυντθρθκεί και κα γίνει ςυμπλιρωςθ όπου χριηει κάποιων 

κομματιϊν τα οποία παρουςιάηουν φκορζσ και χριηουν αντικατάςταςθσ με ζτοιμο ανκεκτικό 
μίγμα. 

Ενϊ για τθν βελτίωςθ και αφξθςθ του πραςίνου κα γίνουν νζεσ ςυμπλθρωματικζσ φυτεφςεισ 
με κάμνουσ και δζνδρα. Τα είδθ των φυτϊν που επιλζγονται είναι ενδθμικά ϊςτε να κακιςτοφν 
δυνατι τθν βιωςιμότθτά τουσ, προςαρμοςμζνα ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και ιδιαίτερα 
ανκεκτικά ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, χωρίσ μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε νερό και ςυντιρθςθ ι 
ιδιαίτερεσ εδαφικζσ απαιτιςεισ. 

Θ υφιςτάμενθ άρδευςθ ςυντθρείται και επεκτείνεται ϊςτε να καλφψει τισ ανάγκεσ των νζων 
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φυτεφςεων που προτείνονται (κάμνοι, δζνδρα). 
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ΛΙΣΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΦΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Α/Α Κοινή Ονομασία Επιστημονική Ονομασία 

Α. ΓΔΝΓΡΑ 

1 Αρκσρίθη ιεσθό Tamarix smyrnensis 

2 Αθαθία Κωλζηαληηλοσπόιεως Albizia julibrissin 

3 Αθαθία θσαλόθσιιε Acacia cyanophylla 

4 Μειηά Melia azedarach 

5 Γηαθαράληα Jacaranda mimosifolia 

6 Τδηηδηθηά Ziziphus jujuba 

Β. ΘΑΜΝΟΙ 

1 Ειαίαγλος Elaeagnus ebbingei 

2 Αγγειηθή Κοηλή Pittosporum tobira 

3 Αγγειηθή λάλα Pittosporum tobira nana 

4 Μεηροζίδερος Metrosideros excelsa 

5 Ποιύγαια Polygala myrtifolia 

6 Τεύθρηο Teucrium fruticans 

7 Δελδροιίβαλο όρζηο Rosmarinus officinalis 

8 Λεβάληα οδοληωηή Lavandula dentata 

9 Λεβαληίλε πράζηλε Santolina rosmarinifolia 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΙΣΛΟ : "ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΘ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ " 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:  214.031,44 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΘΜΟ ΣΤΛΙΔΑ   

ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 
ΣΟΠΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

  

   

   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΘ :   14/2022   

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ι.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά δυο κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου Στυλίδασ ,που βρίςκονται, ο 

πρϊτοσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Στυλίδασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στυλίδασ και ο δεφτεροσ ςτθν Τοπικι 
Κοινότθτα Γλφφασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρελαςγίασ. 

Με τθν πρόταςθ ο Διμοσ προςδοκά να προςφζρει ςτουσ κατοίκουσ αλλά και επιςκζπτεσ του Διμου 
ςφγχρονουσ, βιϊςιμουσ και λειτουργικοφσ υπαίκριουσ χϊρουσ αναψυχισ και πραςίνου. 

Θ πρόταςθ περιλαμβάνει επαναπροςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν με κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ 
τουσ ϊςτε να είναι  προςιτοί και προςβάςιµοι ςε όλουσ, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των χϊρων από τουσ 
κατοίκουσ (µικροφσ και µεγάλουσ), κακϊσ επίςθσ και τθν δθμιουργία χϊρων πραςίνου, µε γνϊμονα τισ αρχζσ 
τθσ βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ µζςω ιπιων παρεµβάςεων. 

Θ υλοποίθςθ τθσ εν λόγω ∆θµόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ κα εκτελεςκεί µε ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆.Θ.Σ.), µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ 
ςυμφερότερθ προςφορά με βάςθ αποκλειςτικά τθν τιμι. 

Οι παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν µε τίτλο:  
«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΘ ΚΑΙ 
ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ». 
Θ ςυνολικι αξία τθσ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςε διακόςιεσ δεκατζςςερισ χιλιάδεσ τριάντα ζνα ευρϊ και 
ςαράντα τζςςερα λεπτά (214.031,44 €) με Φ.Ρ.Α. Οι τιμζσ μονάδασ για κάκε είδοσ ςτον  προχπολογιςμό τθσ 
παροφςασ μελζτθσ εκτιμικθκαν με βάςθ ζρευνα αγοράσ από το ελεφκερο εμπόριο. Οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα όλων των ειδϊν των 
επιμζρουσ Ομάδων τθσ μελζτθσ. 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα εγκαταςτακοφν οι προβλεπόμενεσ Ρινακίδεσ τθσ πράξθσ και 
κα διαςφαλιςκεί θ ςιμανςθ και θ αςφαλισ κυκλοφορία. 
 
 

1.  Προετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και φυτεφςεων 
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν  των χϊρων επζμβαςθσ αναψυχισ, εκγφμναςθσ και πραςίνου για τθν 
εγκατάςταςθ των οργάνων, του αςτικοφ εξοπλιςμοφ, των οργάνων εκγφμναςθσ, του ςυνκετικοφ δαπζδου  
αςφαλείασ, των φωτιςτικϊν ςωμάτων   κακϊσ και των καλλωπιςτικϊν φυτϊν και ςυςτιματοσ άρδευςθσ. Θα 
εφαρμοςτοφν οι κατάλλθλεσ επεμβάςεισ για το κακαριςμό από ξζνα ςϊματα (φερτά υλικά, μπάηα, κ.λπ.), 
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τθν απομάκρυνςθ  αυτϊν ςε επιτρεπόμενουσ χϊρουσ απόκεςθσ που κα υποδείξει θ αρμόδια επιτροπι του 
Διμου και τθν διαμόρφωςθ τθσ τελικισ ενιαίασ  επιφάνειασ με χριςθ κατάλλθλων μθχανικϊν μζςων. 
Οι επιφάνειεσ προσ εγκατάςταςθ, αφοφ προθγθκεί θ απαιτοφμενθ τοπογράφθςθ και χωροκζτθςθ, κα 
διαμορφωκοφν κατάλλθλα όπου παρουςιάηουν τοπικζσ υψομετρικζσ διαφορζσ με χριςθ μθχανικϊν μζςων 
και κα πρζπει να δοκοφν  απαραίτθτα κατά τθν φάςθ αυτι,  οι απαραίτθτεσ κλίςεισ για τθν απορροι των 
όμβριων υδάτων. 

 
 

2. Προμικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι επικάλυψθ με ιδιότθτεσαποδόμθςθσ 
ατμοςφαιρικϊν ρφπων και μικροβίων 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ προσ παράδοςθ ζτοιμου για χριςθ ειδικοφ υδατοπερατοφ ςυνκετικοφ 
γραςιδιοφ τελευταίασ γενιάσ με ιοκτόνεσ, βακτθριοκτόνεσ, μυκθτοκτόνεσ και εξυγιαντικζσ τθσ 
ατμόςφαιρασ ιδιότθτεσ για τθν προςταςία από τραυματιςμοφσ, τθν απομείωςθ τθσ πικανότθτασ 
μετάδοςθσ μολυςματικϊν παραγόντων, τθν αιςκθτικι βελτίωςθ και τθν διαςφάλιςθ υγιζςτερου 
περιβάλλοντοσ για τουσ χριςτεσ. 
Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα είναι απαραίτθτα ελαχίςτου ςυνολικοφ πάχουσ τριάντα  (30) χιλιοςτϊν  
τφπου τζςςερα  (4) ςυμφϊνωσ του πίνακα  Α.4, – του προτφπου ΕΝ 15330-1:2013-12. 
Ο παραδοτζοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα ζχει απαραίτθτα υποςτεί ειδικι εργοςταςιακι επεξεργαςία 
επικάλυψθσ κατά τθν παραγωγι με προϊόν φωτοκαταλυτικισ νανοτεχνολογίασ για τθν επίτευξθ τθσ 
μείωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ από ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ όπωσ  τα οξείδια του αηϊτου 
(ΝΟx)  και τισ πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ (VOC), ςτοιχεία τα οποία κεωροφνται εξαιρετικά επιβλαβι κατά 
τον Ρ.Ο.Υ. και αποδομϊνται κατά τθν διαδικαςία αντίδραςθσ με τθν επεξεργαςμζνθ επιφάνεια του 
χλοοτάπθτα ςε ακίνδυνα νιτρικά άλατα και ςε υδρατμοφσ. Με τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
τεχνολογίασ επιτυγχάνεται επιπλζον των προθγουμζνων και θ ελαχιςτοποίθςθ  του μικροβιακοφ φορτίου 
τθσ επιφάνειασ, θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανάπτυξθσ μοφχλασ και θ ελαςτιχοποίθςθ τθσ ανάγκθσ απολφμανςισ 
του. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ απαραίτθτα από ειδικά διαμορφωμζνεσ ίνεσ πολυαικυλενίου (ISO 
113576-3) τελευταίασ γενιάσ, δφο (2) κατϋ ελάχιςτον αποχρϊςεων του  RAL του πράςινου. Θ καταςκευι 
του πζλουσ κα είναι κυςανωτι (tufted) και θ επιφάνεια τθσ εγκάρςιασ διατομισ των ινϊν του πζλουσ ςε 
καμία δεν κα υπολείπεται των 276.888 µm2 και το μζςο πάχοσ τουσ δεν κα υπολείπεται των 200 μm ϊςτε 
να αποφεφγεται κατά το δυνατόν ο ινιδιςμόσ από τθ μθχανικι καταπόνθςθ κατά χριςθ και τθν 
ςυντιρθςθ και θ βζλτιςτθ ςτακεροποίθςθ του υλικοφ επίδοςθσ. 
Οι ίνεσ, άνωκεν του ςτακεροποιθτικοφ υποκζματοσ κα είναι ελαχίςτου φψουσ τριάντα  χιλιοςτϊν (30 
χλςτ.) ϊςτε να μποροφν να ικανοποιοφνται ανάγκεσ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων και κα αγκυροφνται 
εντόσ τθσ  πρωτεφουςασ, πλιρωσ υδροπερατισ βάςθσ από πολλαπλι διαςτρωμάτωςθ υφαςμζνου ι μθ 
υφαςμζνου πολυπροπυλενίου και κα κακίςτανται ςτακερά ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιφάνεια δια 
δευτερευοφςθσ βάςεωσ δια επιπάςεωσ από πολυαικυλζνιο αποκλειςτικά. 
Θ εφαρμογι του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει αποκλειςτικά υπό τθν εποπτεία και επίβλεψθ ζμπειρου 
εξειδικευμζνου τεχνικοφ και κα υλοποιθκεί από κατάλλθλουσ επαγγελματίεσ που κα διακζτουν τον 
απαραίτθτο κατάλλθλο μθχανολογικό εξοπλιςμό. Θ ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ είναι ειδικισ ςθμαςίασ για 
λόγουσ ποιότθτασ λειτουργίασ και διατιρθςθσ ενιαίασ προςτατευτικισ ςυμπεριφοράσ ςε βάκοσ χρόνου. 
Το ςφςτθμα κα ολοκλθρϊνεται με τθν προςκικθ, δια επιπάςεωσ επί του ςυνκετικοφ τάπθτα με ειδικό 
μθχανολογικό εξοπλιςμό ειδικά διαβακμιςμζνου, ςφαιροειδοφσ κατά το δυνατόν ςχιματοσ, φυςικισ 
άμμου υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε πυριτικό αδρανζσ. 
Κάκε προςφερόμενο παραδοτζο  ςφςτθμα κα πρζπει απαραίτθτα να  ζχει ελεγχκεί εργαςτθριακά και να 
ςυμφωνεί με τα κάτωκι χαρακτθριςτικά που κα ζχουν προςδιοριςκεί ςφμφωνα με προσ αναφερόμενεσ 
πρότυπεσ μεκοδολογίεσ ελζγχου και κα αποδεικνφονται με τα αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμαςιϊν 
ελζγχων διαπιςτευμζνων  κατά EN ISO/IEC 17025 εξειδικευμζνων ανεξάρτθτων εργαςτθρίων.  
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1.1.Αξία νιματοσ πζλουσ Βάροσ (γρ. /10.000 μ.μ.): ≥ 7.800 Dtex. EN 15330:12013-12. 
1.2. Αρικμόσ ςυρραφϊν: ≥ 18.500 / Μ2ISO1763.  
1.3. Κατάταξθ των ινϊν του πζλουσ ςτθν κλίμακα του γκρι :Κατάταξθ ςε κατθγορία ≥ 4- 5  μετά από 
δοκιμι επιταχυνόμενθσ γιρανςθσ 3.000 ωρϊν. EN ISO 20105-A02. 
1.4. Αντοχι τθσ ίνασ ςτον εφελκυςμό  μετά τθν ζκκεςθ ςε UVA: ≥ 15 Ν ςυμφϊνωσ του προτφπου ΕΝ 
13864 
1.5. Ρεριβαλλοντικι ςυμβατότθτα Οικοτο-ξικότθτα: Συμφωνία με τα όρια του DIN 18035/2014-10 
1.6. Σιμα ποιότθτασ : RALGZ 

O ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ τοποκετείται επάνω ςε βάςθ υδροπερατοφ ςκυροδζματοσ είτε 
αςφαλτοςκυροδζματοσ  είτε κατάλλθλθσ διαβάκμιςθσ ςυμπυκνωμζνων αδρανϊν ςυμφϊνωσ των οδθγιϊν 
και προδιαγραφϊν τθσ παραγωγοφ ςε κάκε περίπτωςθ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απορροι και 
αποςτράγγιςθ των όμβριων.  
Θ τελικι επιφάνεια χριςθσ κα είναι αδρι, αντιολιςκθρι, επίπεδθ, ανκεκτικι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και 
ςτισ περιβαλλοντικζσ επιβαρφνςεισ, μεγάλθσ αντοχισ ςτθν χριςθ και επιςκευάςιμθ.  
Θ εφαρμογι του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει αποκλειςτικά υπό τθν εποπτεία και επίβλεψθ ζμπειρου 
εξειδικευμζνου τεχνικοφ και κα υλοποιθκεί από κατάλλθλουσ επαγγελματίεσ που κα διακζτουν τον 
απαραίτθτο κατάλλθλο μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςχετικι εμπειρία. Θ ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ είναι 
ειδικισ ςθμαςίασ για λόγουσ ποιότθτασ λειτουργίασ και διατιρθςθσ ενιαίασ προςτατευτικισ 
ςυμπεριφοράσ ςε βάκοσ χρόνου. 
Πλεσ οι παρεμπίπτουςεσ εργαςίεσ, πρόδρομεσ και μθ, για τθν επίτευξθ τθσ επάρκειασ του ςυςτιματοσ και 
τθσ καταλλθλότθτάσ του  κατά τθν χριςθ του, ακόμα και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα 
λογίηεται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμζνα ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ και τθσ ςφμβαςθσ και αποτελοφν 
αποκλειςτικι υποχρζωςθ τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ. 

 
Εγγυιςεισ, Δικαιολογθτικά, Δείγματα υνκετικοφ Χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι τεχνολογία 
Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διακζτουν απαραίτθτα: 

 
1.  Ζγγραφθ εγγφθςθ κατ’ ελάχιςτον τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία  παράδοςθσ ςε χριςθ για τα 

υλικά, τθν εργαςία και τθν διατιρθςθ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςφερόμενων 
ςυςτθμάτων από τθν παραγωγό, τον διαγωνιηόμενο και/ι τον πιςτοποιθμζνο εφαρμοςτι ( ςε 
περίπτωςθ υπεργολαβίασ) με ςαφι αναφορά ςτον τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τον διαγωνιηόμενο 
αρμοδίωσ κεωρθμζνθ. 

2. Τεχνικι ζκκεςθ και Φφλλο Συμμόρφωςθσ, ςυμφϊνωσ και των ειδικότερων τθσ Διακιρυξθσ όρων 
περί περιεχομζνου Τεχνικισ προςφοράσ ακολουκοφμενο από πρωτότυπα και επιςιμωσ 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι, πιςτοποιθτικά και αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμαςιϊν 
ελζγχου από ανεξάρτθτα και πιςτοποιθμζνα κατά ISO/IEC 17025 διεκνι εργαςτιρια διεξαγωγισ 
παρόμοιων ελζγχων, από τα οποία να προκφπτει προςθκόντωσ θ τιρθςθ κακενόσ και όλων των 
απαιτιςεων ςυμμόρφωςθσ τθσ επιφάνειασ χριςθσ με τα ωσ άνω 1.1.ζωσ και 1.6. ελάχιςτα 
απαιτοφμενα. 

3. Δείγματα του προςφερόμενου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα επιςφραγιςμζνα είτε από 
εργαςτιριο τθσ παραγωγοφ του εξοπλιςμοφ είτε από ανεξάρτθτο εργαςτιριο πιςτοποιθμζνο κατά 
ISO/IEC 17025 με ςαφι αναφορά ςτθν ονομαςία, τον κωδικό προϊόντοσ κ.τ.λ.. 

4.  Βεβαίωςθ τθσ παραγωγοφ αναφορικά τθσ διακεςιμότθτασ τθσ τεχνολογίασ και τθσ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ ενςωμάτωςθσ ςτο παραδοτζο κατάλλθλου φωτοκαταλυτικοφ προϊόντοσ 
νανοτεχνολογίασ κακϊσ και αναφορά ςε παραδόςεισ, με ςαφι αναφορά ςτον τίτλο τθσ 
Διακιρυξθσ και τον διαγωνιηόμενο αρμοδίωσ κεωρθμζνθ ακολουκοφμενθ από τεχνικά φυλλάδια, 
πιςτοποιθτικά αποτελεςμάτων εργαςτθριακϊν δοκιμαςιϊν ελζγχου από τα οποία να 
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αποδεικνφεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ και πίνακα παραδόςεων όπου 
ζχει υλοποιθκεί. 

5. Τεφχθ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ τθσ παραγωγοφ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα.  
6. Αποδεικτικά ςιματοσ και επιπζδου διαπίςτευςθσ για τθν παραγωγό  ISO 9001 και 14001και  ςιμα 

ποιότθτασ RAL GZ για το προςφερόμενο προϊόν. 
 

3. Προμικεια ειδικοφ ςυμπυκνωμζνου δαπζδου 
Ρρομικεια και επίςτρωςθ ειδικοφ χωμάτινου δαπζδου ςτουσ χϊρουσ των περγκόλων και κακιςτικϊν, ςτο 
οποίο περιλαμβάνονται προμικεια των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και τισ απαιτοφμενεσ χωματουργικζσ 
εργαςίεσ για τθν ζντεχνθ και ςωςτι καταςκευι του.  
Συγκεκριμζνα αποτελείται από: 

1. Θραυςτό υλικό για διάςτρωςθ, ιςοπζδωςθ ςτισ κατάλλθλεσ ςτάκμεσ ςτουσ προβλεπόμενουσ 
χϊρουσ, και ςυμπφκνωςθ αυτοφ (καταςκευι βάςεωσ πάχουσ 10 cm , ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ 
προδιαγραφζσ του υλικοφ) 

2. Υλικό 3Α, λευκό τςιμζντο, κατάλλθλου χϊμα, απαλλαγμζνο από μπάηα κ.λπ. (κατά περίπτωςθ και 
κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ επίβλεψθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και χϊμα εκςκαφϊν του ζργου μετά 
από καλό κοςκίνιςμα), μεταφορά ςτον τόπο εργαςίασ και κοςκίνιςμα. 

3. Ανάμιξθ με αναμικτιρα των κραυςτϊν υλικϊν, χϊματοσ και τςιμζντου εν ξθρϊ και ςτθν ςυνζχεια 
πρόςκεςθ νεροφ (αναλογία μίγματοσ: 3Α – 75%, άργιλοσ – 25% και 80kg/m3 τςιμζντου) 

4. Διάςτρωςθ με μθχανικό μζςον ι χειρωνακτικά (τςουγκράνεσ) και ςυμπφκνωςθ με ταυτόχρονθ 
διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων κλίςεων (θ ςυμπφκνωςθ αρχίηει από τα δφο άκρα για να 
δθμιουργθκεί μικρι καμπυλότθτα ςτον άξονα του διαδρόμου και μζχρισ ότου επιτευχκεί ο 
απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμπυκνϊςεωσ (τουλάχιςτον ζωσ ότου ο τροχόσ του οδοςτρωτιρα να μθν 
αφινει ίχνοσ ςτο πζραςμά του) 

5. Ζλεγχοσ τθσ τελικισ επιφάνειασ υψομετρικά και ςτισ κζςεισ που υπολείπεται ι υπερζχει του 
προκακοριηομζνου υψόμετρου κα γίνουν διορκϊςεισ, με πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ του υλικοφ 

6. Διαβροχι τθσ επιφάνειασ με άφκονο νερό και ταυτόχρονθ ςυμπφκνωςθ ζτςι ϊςτε θ τυχόν 
πλεονάηουςα παιπάλθ, να ανζλκει ςτθν επιφάνεια υπό μορφι πολτοφ. Μετά το ςτζγνωμα 
ακολουκεί ςκοφπιςμα τθσ τελικισ επιφάνειασ. 

 
Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ δαπζδου επιλζγεται διότι: 

 Ζχει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα και δεν εκπζμπει ακτινοβολία, με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ 
κερμοκραςίασ τοπικά 

 Αποτελείται από φυςικά υλικά, οπότε και είναι φιλικό προσ το περιβάλλον και οικείο προσ τα παιδιά 
και τουσ επιςκζπτεσ των χϊρων 

 
 

4. υντιρθςθ κερκίδασ  
Συντιρθςθ υπάρχουςασ τςιμεντζνιασ κερκίδασ, θ οποία περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επεμβάςεισ με τθν 
χριςθ κατάλλθλων υλικϊν και εργαλείων :       

 Απομάκρυνςθ όλων των ςακρϊν ςτοιχείων του ςκυροδζματοσ, τςιμεντοκονιϊν κακϊσ και των 
ςτρωμάτων παλαιϊν φκαρμζνων βαφϊν 

 Επιμελισ κακαριςμόσ με τθ χριςθ υδροβολισ και μθχανικϊν μζςων -εργαλείων ςε όλθ τθν 
επιφάνεια των κερκίδων. Στα ςθμεία που κα ζχουμε τυχόν αποκάλυψθ οπλιςμϊν, κα επαλειφκεί 
με υλικό προςταςίασ οπλιςμοφ αντιδιαβρωτικό. 

 Στοκάριςμα όλων των φωλεϊν με ιςχυρό επιςκευαςτικό κονίαμα ςκυροδζματοσ.  

 Επιδιόρκωςθ αν απαιτθκεί, τυχόν κλίςεων τθσ επιφάνειασ τθσ κερκίδασ  ϊςτε να μθν λιμνάηουν τα 
νερά τθσ βροχισ, με ιςχυρι τςιμεντοκονία ενιςχυμζνθ με ρθτίνθ 
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 Επίςτρωςθ ςε όλθ θ επιφάνεια τθσ κερκίδασ με πολυουρεκανικό αςτάρι ενόσ ςυςτατικοφ το  οποίο 
κα ςτακεροποιιςει το υπόςτρωμα και κα λειτουργιςει ωσ ςυνδετικι ςτρϊςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ 
τελικισ ςτρϊςθσ του επαλειφόμενου ςτεγανωτικοφ. 

 Επάλειψθ μετά το αςτάρωμα τθσ επιφάνειασ, δφο ςτρϊςεων πολυουρεκανικοφ  ςτεγανωτικοφ  
χρϊματοσ γκρι ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ κερκίδασ. 

 

5. Προμικεια φωτοβολταικου φωτιςτικοφ ςϊματοσ  με ςιδθροϊςτό 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φωτοβολταικοφ φωτιςτικοφ ςϊματοσ με ςιδθροϊςτό με διακοςμθτικό βραχίονα, 
ςυνολικϊν διαςτάςεων 50cm Χ 22cm και φψοσ ιςτοφ 4,0 ζωσ 4,5 μετ. 
Ρεριλαμβάνει: 

 Ιςτό φωτιςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 4,00-4,50 μετ. 

 Θλιακό Φωτιςτικό ςϊμα LED τφπου βραχίονα 50W, με φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία 

 Βάςθ ςτιριξθσ ιςτοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαςτάςεων 40Χ40Χ60 βάκοσ . 

 Αγκφρια γαλβανιςμζνα διατομισ Φ10mm 
 
Ιςτόσ φωτιςμοφ 
Ο ςιδθροϊςτό μοντζρνου τφπου φψουσ 4,00-4,50 μζτρων, καταςκευάηεται από ςιδεροςωλινα διατομισ 
Φ76mm πάχουσ 3mm. Τα πρϊτα 2 μζτρα του ιςτοφ είναι επενδυμζνα από ςφνκετθ πλαςτικοποιθμζνθ 
ξυλεία τελικισ διατομι Φ120mm. H ςφνκετθ πλαςτικοποιθμζνθ ξυλεία δίνει το οπτικό αποτζλεςμα τθσ 
φυςικισ ξυλείασ χωρίσ τα μειονεκτιματά τθσ, δεν προςβάλλεται από τθν υγραςία και τουσ τερμίτεσ, ζχει 
μεγάλθ αντοχι ςε διάβρωςθ, ςε κροφςεισ και τριβι, είναι ανκεκτικι ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ από -40 
ζωσ 60οC, δεν χρειάηεται ςχεδόν κακόλου ςυντιρθςθ, είναι ανκεκτικι ςτισ υπεριϊδεσ ακτίνεσ και 100% 
φιλικι με το περιβάλλον μειϊνοντασ τισ αποξθλϊςεισ των δαςϊν και πλιρωσ ανακυκλϊςιμθ.  
Διακοςμθτικόσ Βραχίονασ 
Διακοςμθτικόσ καμπφλοσ βραχίονασ από χαλυβδοςωλινα διατομισ Φ60-76mm, με διακοςμθτικό πάνελ από 
λαμαρίνα 5mm χαραγμζνο με laser.  
Πλάκα Ζδραςθσ 
Χαλφβδινθ πλάκα κυκλικισ διατομισ περίπου Φ300mm και πάχουσ 10mm, με κεντρικι οπι ίδιων 
διαςτάςεων με το κάτω τμιμα του κορμοφ του ιςτοφ για τθ διζλευςθ των καλωδίων και του αγωγοφ 
γειϊςεωσ κακϊσ και με τζςςερισ (4) οπζσ, κυκλικοφ ςχιματοσ, διαμζτρου Φ12mm για τθ ςτερζωςθ των 
αγκυρίων. Ο κορμόσ του ιςτοφ ςφθνϊνεται μζςα ςτθν οπι τθσ πλάκασ ζδραςθσ και ςυγκολλείται εςωτερικά 
και εξωτερικά. 
 
Βάςθ Αγκφρωςθσ 
Βάςθ αγκφρωςθσ αποτελοφμενθ από 4 αγκφρια Μ10mm ςε διάταξθ 190x190mm για εφκολθ τοποκζτθςθ επί 
τόπου ςτο ζργο, γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ τα αγκφρια, όπωσ και τα περικόχλια και οι ροδζλεσ (δφο ανά 
αγκφριο) είναι προςτατευμζνα με γαλβάνιςμα. Οι ιςτοί παραδίδονται βαμμζνοι θλεκτροςτατικά ςε 
επικυμθτά χρϊματα. 
 
Φωτιςτικό ςϊμα LED τφπου βραχίονα 50W, με φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία. 
Το φωτιςτικό ςϊμα LED τφπου βραχίονα κα είναι μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ (LED + Driver) 50W 6000K ±5%,  
κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτό κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ για μζγιςτθ απαγωγι 
τθσ κερμοκραςίασ και ομαλότερθ λειτουργία του φωτιςτικοφ.  Το φωτιςτικό κα φζρει επϊνυμεσ φωτεινζσ 
πθγζσ LED (Philips, Samsung, Bridgelux κλπ) με μονοκρυςταλλικι απόδοςθ 19% υψθλισ απόδοςθσ και το 
κάκε πάνελ κα φζρει 99 led τςιπσ. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ κα είναι 6000-6500k και 5000 lumen.. Το 
φωτιςτικό κα είναι αδιάβροχο IP65.  lumen. 
Στθν πίςω πλευρά του πάνελ από αυτι των φωτιςτικϊν led  υπάρχει θλιακό πάνελ 10V 16W και μπαταρία 
6.4V: 25000ΜΑΘ LiFEPO4 με χρόνο φόρτιςθσ 7 ϊρεσ. Το φωτιςτικό παραδίδεται με τθλεχειριςτιριο ϊςτε να 
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ικανοποιοφνται οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ του πελάτθ. Θ ενεργοποίθςθ του φωτιςτικοφ γίνεται με τθν 
κίνθςθ ςτον χϊρο μζςω φωτοκφτταρου (Ray Sensor) ϊςτε να αποδίδει το 100% τθσ φωτεινότθτασ ενϊ ςε 
φάςθ αδράνειασ το φωτιςτικό αποδίδει 50% τθσ φωτεινότθτασ. Μζςω του τθλεχειριςτιριου δίδεται θ 
επιλογι χρονόμετρου ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ - αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ / απενεργοποίθςθσ 
(φωτοκφτταρο). Τα πλεονεκτιματα του φωτιςτικοφ είναι πωσ δεν χρειάηεται θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ, 
τροφοδοςία, πίνακα pillar, θλεκτρικό ρεφμα κακϊσ και το πρόβλθμα των φκαρμζνων καλωδίων. 
Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διακζτουν απαραίτθτα: 

1. Βεβαίωςθ/Διλωςθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ τθσ παραγωγοφ αναφορικά τθσ  αποδοχισ εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ, τθσ ςυμμόρφωςθσ των προςφερόμενων ειδϊν με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν, τθσ παροχισ ανταλλακτικϊν για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν και  τθν 
εγγυθμζνθ καλι λειτουργία των ειδϊν για ελάχιςτο διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν 
θμεροχρονολογία κζςεωσ τουσ ςε λειτουργία με ςαφι αναφορά ςτον τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τον 
διαγωνιηόμενο. 

2. Αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμαςιϊν ελζγχου ςυμφϊνωσ του προτφπου ΕΝ 71-3 για τθν 
πλαςτικοποιθμζνθ ξυλεία τθσ διάταξθσ. 

3. Ριςτοποιθτικό CE για το φωτιςτικό ςϊμα 
4. Τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ  
5. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του 

καταςκευαςτικοφ τφπου του ιςτοφ. 
 

6. Προμικεια πζργκολασ 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινθσ πζργκολασ με τισ παρακάτω διαςτάςεισ : 

Φψοσ: 2500mm 
Μικοσ: 6000mm 
Ρλάτοσ: 4000 mm 

Θ πζργκολα αποτελείται από ςφνκετουσ ξφλινουσ ορκοςτάτεσ, οριηόντιουσ ξφλινουσ δοκοφσ και επιςτζγαςθ 
από πολυκαρβονικό. 
Θ καταςκευι απαρτίηεται από 12 υποςτυλϊματα ςφνκετθσ πλαςτικοποιθμζνθσ ξυλείασ τετράγωνθσ  
διατομισ εξωτερικϊν διαςτάςεων 95Χ95cm με εξωτερικό πάχοσ τοιχϊματοσ 5mm που ζχει μία εςωτερικι 
τετράγωνθ οπι διαςτάςεων 45Χ45mm. To πάχοσ τθσ εςωτερικισ οπισ είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα τθσ 
τετράγωνθσ διατομισ ενϊνεται με τθν εςωτερικι τετράγωνθ οπι μζςου οχτϊ (8) νευρϊςεων δθμιουργϊντασ 
οχτϊ τραπζηια ςχιματα διαςτάςεων 35Χ15mm. Στθν καρδία τθσ  κολόνασ υπάρχει μία τετράγωνθ 
χαλυβδοςωλινα διαςτάςεων 45Χ45mm πάχουσ2mm. Πλθ θ καταςκευι τθσ τετράγωνθσ ςφνκετθσ ξυλείασ 
είναι χυτι ζκτοσ από τθν μεταλλικι ςωλινα που τοποκετείται εργοςταςιακά ςτο κζντρο τθσ. Το φψοσ των 
υποςτυλωμάτων μεταβάλλεται από 250cm ςε 230cm ϊςτε θ επιςτζγαςθ να είναι επικλινισ για τθν 
απομάκρυνςθ των  ομβρίων. Τα υποςτυλϊματα τοποκετοφνται περιμετρικά ϊςτε θ επιφάνεια που 
καλφπτεται από τθν επιςτζγαςθ να είναι ελεφκερθ με εμβαδό 24m2 
Ράνω ςτα υποςτυλϊματα και περιμετρικά τθσ πζργκολασ τοποκετοφνται ξφλινα δοκάρια διατομισ 
12,5Χ6cm. Ράνω ςε αυτά τα δοκάρια και κατά πλάτοσ τθσ πζργκολασ τοποκετοφνται ξφλινα δοκάρια 
διατομισ 10Χ5 όπου το κάκε ζνα ζχει από ςταςθ περίπου 50cm από το άλλο. Σε κάκε ορκοςτάτθ 
τοποκετοφνται κατάλλθλεσ μεταλλικζσ γωνίεσ για τθν ςυγκράτθςθ των δοκαριϊν. 
Θ επιςτζγαςθ τθσ πζργκολασ γίνεται με κατάλλθλθ τοποκζτθςθ κυψελωτϊν πολυκαρβονικϊν επάνω ςτα 
δοκάρια. Τα πολυκαρβονικά είναι κομμζνα ςε ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα με ςτακερό πλάτοσ περίπου 
50cm και μεταβλθτό μικοσ. Τα πολυκαρβονικά κα είναι διάφορων χρωματιςμϊν πάχουσ 10mm.  Τζλοσ ςτα 
υποςτυλϊματα τοποκετοφνται 4 γωνίεσ, μία για κάκε κατεφκυνςθ. Θ όλθ καταςκευι βιδϊνεται ςε κεμζλια 
από Ο/Σ ςτισ βάςεισ πάκτωςθσ του κάκε υποςτυλϊματοσ. 
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7. Προμικεια  δοχείου απορριμμάτων 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ δοχείου απορριμμάτων  

Φψοσ: 850mm 
Διάμετροσ: 350mm 
Χωρθτικότθτα: 50lt 

Ο απορριμματοδζκτθσ αποτελείται από το ςϊμα κυλινδρικισ μορφισ και από το ανεξάρτθτο δαχτυλίδι 
ςυγκράτθςθσ ςακοφλασ. 
Ο κάδοσ απορριμμάτων είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλφβδινεσ πλάκεσ πάχουσ 1mm για το ςϊμα του 
κάδου και 3mm τθν βάςθ ςτιριξθσ. Επίςθσ  είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι ςτο χρϊμα επιλογισ του 
πελάτθ. 
Διακζτει κυλινδρικι μορφι με διάμετρο περίπου 350mm και φψοσ 850mm. Θ χωρθτικότθτα του κάδου είναι 
περίπου 50 λίτρα, ςτο εςωτερικό του διακζτει ανεξάρτθτο δαχτυλίδι ςυγκράτθςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ το 
οποίο είναι αποςπϊμενο άλλα αςφαλιςμζνο ςτον κάδο για να μθν μπορεί να κλαπεί. Στο κάτω κυλινδρικό 
τμιμα του κάδου υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα ςτο ςϊμα προκειμζνου να μειωκεί το βάροσ και επίςθσ κα 
υπάρχει ειδικι διαμόρφωςθ ςτθ βάςθ για να είναι δυνατι θ ςτιριξθ του κάδου επί του εδάφουσ με κοχλίεσ 
διαςτάςεων Μ12mm.  Στο επάνω μζροσ του ςϊματοσ κα υπάρχουν οριηόντιεσ διακεκομμζνεσ εγκοπζσ για 
τον αεριςμό του εςωτερικοφ του κάδου, οι οποίεσ κα είναι περιμετρικά και ςε τζςςερα επίπεδα. 

 

8. Προμικεια ξφλινου τραπεηόπαγκου 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινου τραπεηόπαγκου 

Φψοσ: 750mm 
Μικοσ: 2000mm 
Ρλάτοσ: 1600 mm 

Καταςκευάηεται εξολοκλιρου από ξυλεία και περιλαμβάνει : Δφο βάςεισ (ποδαρικά), ζνα ξφλο ενίςχυςθσ με 
κόντρεσ που δζνει τισ δφο βάςεισ, ζξι ξφλα κακίςματοσ και πζντε ξφλα τραπεηιοφ.  
Το κάκε ποδαρικό είναι καταςκευαςμζνο από δφο τεμάχια ξυλείασ 12 Χ 4,5 cm με κάκετθ κλιςθ προσ το 
ζδαφοσ που είναι τα πόδια. Δφο ξφλα 12 Χ 4,5 cm οριηόντια προσ το ζδαφοσ για να βιδωκοφν πάνω ςε αυτά 
τα ξφλα κακίςματοσ και τα ξφλα τραπεηιοφ. Για να ολοκλθρωκεί ο ςκελετόσ υπάρχει ζνα ξφλο ενίςχυςθσ με 
δφο κόντρεσ 7 Χ 4,5 cm που ενϊνει τα δφο ποδαρικά και δίνει ςτιβαρότθτα ςτθν καταςκευι. Υπάρχουν ζξι 
ξφλα κακίςματοσ διαςτάςεων 7 Χ 4,5 Χ 200 cm και πζντε ξφλα τραπεηιοφ διαςτάςεων 12 Χ 2,5 Χ 200 cm. Τα 
ποδαρικά ςτα πζλματα τουσ ζχουν χαλυβδοελάςματα με οπι για να γίνεται θ ςυγκράτθςθ ςτο ζδαφοσ. 
 
 

9. Προμικεια ξφλινου παγκακιοφ 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινου παγκακιοφ  

Γενικζσ διαςτάςεισ 
Φψοσ: 790mm 
Μικοσ: 2000mm 
Ρλάτοσ: 630mm 
 
Αποτελείται από οχτϊ ξφλα διατομισ 45x95mm περίπου που εδράηουν πάνω ςε δφο μεταλλικζσ βάςεισ. Οι 
βάςεισ καταςκευάηονται από μορφοςίδθρο ≪Ρ≫ διατομισ 50 x 25mm. Το κάκιςμα με τθν πλάτθ ςχθματίηει 
κατάλλθλθ γωνία ζτςι ϊςτε με τθν τοποκζτθςθ των ξφλων το τελικό ςχιμα του κακίςματοσ να είναι 
ανατομικό. Οι ξφλινεσ ράβδοι ςχθματίηουν το κφριο ςϊμα τθσ καταςκευισ κακϊσ βιδϊνονται με 
καςονόβιδεσ M8x60mm και παξιμάδια αςφαλείασ αφινοντασ υπολογιςμζνα κενά μεταξφ τουσ. 
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10. Προμικεια ξφλινθσ ηαρντινιζρασ με περιμετρικά κακίςματα 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινθσ ηαρντινιζρασ με περιμετρικά κακίςματα 

Γενικζσ διαςτάςεισ 
Φψοσ: 800mm 
Διάμετροσ: 1700mm 
Το παγκάκι αποτελείται από τον μεταλλικό ςκελετό καταςκευαςμζνο από κοιλοδοκό 40Χ40 πάχουσ 2mm, 48 
τεμάχια καδρόνια διατομισ 9,5Χ4,5 μικουσ 45εκ. για το κάκιςμα και 24 τεμάχια καδρόνια 9,5Χ4,5 μικουσ 
40εκ. για τθν πλάτθ.  
Ο ςκελετόσ καταςκευάηεται ςε τζςςερα κομμάτια που μεταξφ τουσ ενϊνονται με λάμεσ 5mm κατάλλθλων 
διαςτάςεων. Το κάκε κόμματι αποτελείται από δφο κουρμπαριςτοφσ κοιλοδοκοφσ 40Χ40 με ακτίνα 85εκ 
περίπου ο εξωτερικόσ και 45εκ περίπου ο εςωτερικόσ μεταξφ τουσ ενϊνονται με δφο κοιλοδοκοφσ όμοιασ 
διατομισ, ενϊ ςτθν κοιλοδοκό με τθν μεγάλθ ακτίνα υπάρχουν δφο ποδαρικά και ζνα ςτθν μικρι ακτίνα. Ο 
ςκελετοσ τθσ πλάτθσ αποτελείτε από δφο κουρμπαριςτοφσ κοιλοδοκοφσ με ακτίνα 37εκ περίπου. Ράνω ςτον 
ςκελετό τοποκετοφνται τα καδρόνια, τα καδρόνια του κακίςματοσ είναι κατάλλθλα κομμζνα ϊςτε να είναι 
ακτινωτά προσ το κζντρο του παγκακίου. Τα ξφλα μεταξφ τουσ δεν εφάπτονται.  
Ανάλογα με τθν κζςθ που τοποκετείται το παγκάκι, το κεντρικό άνοιγμα διαμζτρου περίπου 70εκ. γεμίηει με 
μια πλάκα καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα  πάχουσ 1,5mm ι αφινει κατάλλθλο κενό ϊςτε να τοποκετθκεί 
δζντρο ι ό ιςτόσ κάποιασ καταςκευισ. 
 

11. Προμικεια ποδθλατοςτάτθ 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μεταλλικοφ ποδθλατοςτάτθ  

Γενικζσ διαςτάςεισ 
Φψοσ: 500mm 
Μικοσ: 1250mm 
Ρλάτοσ: 780mm 
 
Αποτελείται από 2 ςτφλουσ και το ςπιράλ ςτάκμευςθσ των ποδθλάτων. Ο ποδθλατοςτάτθσ είναι ζντεκα (11) 
κζςεων, με δυνατότθτα ςτάκμευςθσ και από τισ δυο πλευρζσ, αποτελείται από δφο ορκοςτάτεσ Φ60-65mm 
με πάχοσ 2mm. Στο κάτω μζροσ υπάρχει οριηόντιοσ ςωλινασ Φ20-25 x 1.5mm για τθν ςτιριξθ των δυο 
ορκοςτατϊν. Ο ζλικασ ποδθλάτου είναι καταςκευαςμζνοσ από ςωλινα, διατομισ 40 x 20mm με πάχοσ 
1.5mm. Θ ςτακεροποίθςθ του ποδθλατοςτάτθ επιτυγχάνεται με επζκταςθ των κατακόρυφων ςτφλων κατά 
περίπου 300mm και πάκτωςθ του ςτο ζδαφοσ. Θ μπάρα ςτάκμευςθσ ποδθλάτου κα παραδίδεται με τισ 
κατάλλθλεσ βίδεσ από ανοξείδωτο ατςάλι, και τισ οδθγίεσ/ςχζδιο για ςωςτι ςυναρμολόγθςθ.  
Κάκε ποδθλατοςτάτθσ παραδίδεται με τισ κατάλλθλεσ βίδεσ ςυναρμολόγθςθσ από ανοξείδωτο ατςάλι και τισ 
οδθγίεσ/ςχζδιο για ςωςτι ςυναρμολόγθςθ. Ο ποδθλατοςτάτθσ ςτακεροποιείται με τθν πάκτωςθ του ςτο 
ζδαφοσ ςε κατάλλθλο βάκοσ ι με αγκφρωςθ με μεταλλικά βφςματα D10mm L15cm. 
 

12. Προμικεια μεταλλικισ βρφςθσ με ςχάρα 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μεταλλικισ βρφςθσ με ςχάρα 

ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 
Μικοσ: 690 mm 
Ρλάτοσ: 300 mm 
Φψοσ: 1300 mm 
 
Θ μεταλλικι βρφςθ  απαρτίηεται από τον κεντρικό μεταλλικό κορμό, δφο ςκάφεσ για τθν αποςτράγγιςθ των 
υδάτων των βρυςϊν και τθν κυρίδα πρόςβαςθσ ςτουσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ. 
Ο κεντρικόσ κορμόσ διαςτάςεων 200Χ100Χ1305mm, φζρει ςτο κάτω τμιμα του, βάςθ από μεταλλικό 
χαλυβδοζλαςμα St 37-2, διαςτάςεων 300Χ200Χ4mm με τζςςερεισ (4) τρφπεσ Φ13mm για το βίδωμα αυτοφ 
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ςε μπετόν απευκείασ ι πάκτωςθ ςε χϊμα με τθν βοικεια αντίςτοιχθσ βάςθσ για τον ςκοπό αυτό. Ο κορμόσ 
καταςκευάηεται από ςτραντηαριςμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm. Στον κεντρικό κορμό υπάρχουν οπζσ 
για τθν ςτερζωςθ των βρυςϊν κακϊσ και επιμζρουσ οπζσ για τθν ςτερζωςθ των ςκαφϊν. Οι ςκάφεσ 
διαςτάςεων 300Χ185mm είναι καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα και φζρουν χαραγμζνεσ 
επιφάνειεσ οι οποίεσ αποςκοποφν, ςτθν αποςτράγγιςθ των υγρϊν και τον γριγορο κακαριςμό τθσ 
επιφάνειασ. 
H βρφςθ είναι ανοξείδωτθ και ενεργοποιείται με τθν πίεςθ οριηοντίωσ τοποκετθμζνου εμβόλου με ςτοιχείο 
κυκλικά διογκοφμενθσ επιφάνειασ. Θ είςοδοσ του νεροφ κα γίνεται μζςω τριςτωματικοφ πλαςτικοφ ςωλινα 
με ενίςχυςθ υαλονθμάτων από πολυπροπυλζνιο ειδικισ κρυςταλλικότθτασ που εξαςφαλίηει αυξθμζνθ 
αντοχι. 
 
Για τα άρκρα με Α/Α.6 ζωσ Α/Α.12 οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διακζτουν απαραίτθτα: 
 

1. Βεβαίωςθ/Διλωςθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ του παραγωγοφ αναφορικά τθσ  αποδοχισ εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ και τθσ ςυμμόρφωςθσ των προςφερομζνων ειδϊν με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν με ςαφι αναφορά ςτον τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τον διαγωνιηόμενο. 

2. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του 
εργοςταςίου παραγωγισ. 

 
 

13. Προμικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α. 
Τα προτεινόμενα είδθ είναι τα εξισ: 

ΕΙΔΟ ΘΑΜΝΟΤ ΛΑΣΙΝΙΚΘ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΣΟ 

ΤΨΟ 
(μζτρα) 

Αγγελικι Νάνα Pittosporum tobira nana 

Ζωσ 7 ΛΙΤΑ Ζωσ 1,20 

Δενδρολίβανο όρκιο Rosmarinus officinalis 

Λεβάντα ςτενόφυλλοσ Lavandula angustifolia 

Λεβάντα οδοντωτι Lavandula dentata 

Λεβαντίνθ πράςινθ Santolina rosmarinifolia 

Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του φυτοφ, του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ 
απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κ.λπ.). 
 
 

14. Προμικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β 
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β. 
Τα προτεινόμενα είδθ είναι τα εξισ: 

ΕΙΔΟ ΘΑΜΝΟΤ ΛΑΣΙΝΙΚΘ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΣΟ 

ΤΨΟ 
(μζτρα) 

Αγγελικικοινι Pittosporum tobira  

Ζωσ 15 ΛΙΤΑ Ζωσ 1,80 

Ελαίαγνοσ Elaeagnus ebbingei 

Μετροςίδθροσ Metrosideros excelsa 

Ρολφγαλα Polygala myrtifolia 

Τζυκριο  Teucrium fruticans 
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Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του φυτοφ, του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ 
απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κ.λπ.). 
 

15. Προμικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων τφπου Α 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ καλλωπιςτικϊν δζνδρων τφπου Α. 
Τα προτεινόμενα είδθ είναι τα εξισ: 

ΕΙΔΟ ΛΑΣΙΝΙΚΘ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΣΟ 

ΤΨΟ 
(μζτρα) 

ΠΕΡΙΜΕΣΡΟ 
ΚΟΡΜΟΤ (cm) 

Αρμυρίκι λευκό Tamarix smyrnensis 

Ζωσ 15 ΛΙΤΑ 1,75-2,25 8-12 

Ακακία 
Κωνςταντινουπόλεωσ 

Albizia julibrissin 

Ακακία κυανόφυλλθ Acacia cyanophylla 

Μελιά Melia azedarach 

Γιακαράντα Jacaranda mimosifolia 

Τηιτηιφιά Ziziphus jujuba 

Κουτςουπιά Cercis siliquastrum 

Μουριά πλατφφυλλθ Morus platanifolia 

Κατάλπθ Catalpa bignonioides 

Κατάλπθ Catalpa bignonioides 

 
Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του φυτοφ, του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ 
απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κ.λπ.). 
 
 

16. υντιρθςθ υφιςτάμενου χλοοτάπθτα 
Συντιρθςθ υφιςτάμενου χλοοτάπθτα θ οποία περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ : 

 Κοφρεμα χλοοτάπθτα ανάλογα τισ ςυνκικεσ και τθν εποχι, με κατάλλθλο μθχανοκίνθτο 
χλοοκοπτικό μθχάνθμα 

 Κακαριςμόσ, ςυλλογι και απομάκρυνςθ από τον χϊρο του χλοοτάπθτα κάκε είδουσ ςκουπιδιϊν 
(χαρτιά, φφλλα, ξζνα αντικείμενα κλπ.), και απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 

 Επιφανειακι λίπανςθ με κοκκϊδεσ λίπαςμα και ομοιόμορφθ διαςπορά του ςτθν επιφάνεια του 
χλοοτάπθτα με τα χζρια  

 Καταπολζμθςθ αςκενειϊν για προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι εγκεκριμζνων χθμικϊν ι 
βιολογικϊν φυτοπροςτατευτικϊν (μυκθτοκτόνων) ι άλλων ςκευαςμάτων, με χριςθ ψεκαςτικοφ. 

 Αεριςμόσ  των ριηϊν του χλοοτάπθτα με χριςθ κατάλλθλων εργαλείων. 

 Αραίωμα του χλοοτάπθτα (κακαριςμόσ του thatch) με χριςθ κατάλλθλων εργαλείων 

 Επιφανειακι λίπανςθ με κοκκϊδεσ λίπαςμα και ομοιόμορφθ διαςπορά του ςτθν επιφάνεια του 
χλοοτάπθτα με τα χζρια 

 Επιςπορά χλοοτάπθτα με χριςθ μείγματοσ ςπόρων χλοοτάπθτα, θ οποία κα πραγματοποιθκεί 
ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ φκορζσ αφοφ ζχει προθγθκεί ενςωμάτωςθ κατάλλθλου κθπευτικοφ 
χϊματοσ με εδαφοβελτιωτικά και  διαμόρφωςθ-ιςοπζδωςθ-κυλίνδριςμα του εδάφουσ με χριςθ 
κατάλλθλων εργαλείων. 

  φκμιςθ, προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ άρδευςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αποκατάςταςθσ τυχόν μικροπροβλθμάτων ανάλογα με τθν κατάςταςθ του χλοοτάπθτα και τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ  κακϊσ και ςυντιρθςθ του επίγειου ι υπόγειου δικτφου άρδευςθσ 
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17. Διαμόρφωςθ παρτεριοφ 
Διαμόρφωςθ παρτεριϊν φφτευςθσ καλλωπιςτικϊν φυτϊν (χϊρων πραςίνου) διαςτάςεων 1,00 Χ 1,00 μετ. 
Ρεριλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ, διαμόρφωςθσ και ιςοπζδωςθσ του εδάφουσ 
(εςωτερικοφ χϊρου παρτεριοφ) ςε βάκοσ περίπου 25-30εκ. με τα κατάλλθλα μθχανικά μζςα, θ πλιρωςθ του 
με κατάλλθλο κθπαίο χϊμα απαλλαγμζνο από ηιηάνια, μικροοργανιςμοφσ κλπ., θ ενςωμάτωςθ ειδικϊν 
βελτιωτικϊν του εδάφουσ (τφρφθ, λίπαςμα κλπ.) κακϊσ θ περιμετρικι τοποκζτθςθ κατάλλθλων 
προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων κιπου από ςκυρόδεμα πάνω ςε κατάλλθλθ υπόβαςθ για τθν ςωςτι 
ζδραςθ τουσ.  
 
 

18. υντιρθςθ και επζκταςθ αρδευτικοφ δικτφου 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αρδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν ςυντιρθςθ και επζκταςθ επίγειου 
αυτοματοποιθμζνου αρδευτικοφ δικτφου ςτουσ υπάρχοντεσ κακϊσ και ςτουσ υπό διαμόρφωςθ νζουσ 
αναβακμιςμζνουσ χϊρουσ πραςίνου. Tο επίγειο αυτοματοποιθμζνο αρδευτικό δίκτυο κα είναι ορκά και 
ζντεχνα καταςκευαςμζνο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα υλικά, τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ και τα 
μικροχλικά, τθν πλιρθσ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ καλισ 
λειτουργίασ, πριν τθν παραδοςι του. Θ τοποκζτθςθ  περιλαμβάνει τθν χειρωνακτικι διαμόρφωςθ με 
προςοχισ για τθν υπόγεια τοποκζτθςθ αρδευτικοφ δικτφου ςτο  φυςικό ζδαφοσ. Το πρωτεφον δίκτυο κα 
τοποκετθκεί ςε βάκοσ 20 - 40 εκ, ενϊ το δευτερεφον ςε βάκοσ 10εκ 
Τα υλικά (ενδεικτικά) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ αποτελοφνται : 

1. Σωλινασ μεταφοράσ νεροφ πολυαικυλενίου (HDΕ) διατομισ Φ32, Φ25, Φ20, Φ16 πιζςεωσ 
λειτουργίασ 6 atm. Ο ςωλινασ άρδευςθσ πολυαικυλενίου (HDΕ) πρζπει να προζρχεται από 
εργοςτάςιο παραγωγισ  ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευισ ISO 9001 και κα ζχει 
αρίκμθςθ ανά μζτρο. 

2. Σταλάκτθσ αυτορρυκμιηόμενοσ, με παροχι νεροφ 2-8lt/h 
3. Σωλινασ ςταλακτθφόροσ ανά 33εκ. πολυαικυλενίου (HDΕ) διατομισ Φ16 πιζςεωσ λειτουργίασ 6 

atm. 
4. Διάφορα πλαςτικά μικροχλικά ςυνδεςμολογίασ (ρακόρ, μαςτοί, γωνίεσ κλπ.). 
5. Σφαιρικοί κρουνοί νεροφ, διατομισ ¾ ‘’ , 1’’ και 1,5’’ ορειχάλκινοι, πιζςεωσ ζωσ 6-10 atm. 
6. Ρλαςτικό φίλτρο διατομισ ¾ ‘’ και 1’’ για τον κακαριςμό του δικτφου με δυνατότθτα κατακράτθςθσ 

μικροςωματιιδίων (χϊμα, πετραδάκια κλπ.). 
7. Μεταλλικά ςυνδετικά υλικά, όπωσ ςφνδεςμοι, γωνίεσ, ταυ, μοφφεσ κ.λπ. 
8. Σιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι για τθν ςφνδεςθ με το καντρικό ςφςτθμα φδρευςθσ με ραφι κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, διαμζτρου 1’’ ζωσ 2’’ πιζςεωσ λειτουργίασ 6-10 atm. Θ μεταφορά νεροφ ςτουσ 
χϊρουσ πραςίνου με τθν φπαρξθ βανϊν αναμονισ, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ. 

9. Φρεάτια προςταςίασ (επίςκεψθσ) πλαςτικά κυλινδρικά διαμζτρου 6’’ ι ορκογϊνια διαςτάςεων 
12’’.Tο φρεάτιο κα είναι ςτρογγυλό ι ορκογϊνιο καταςκευαςμζνο από πολυαικυλζνιο (PE) υψθλισ 
αντοχισ με καπάκι, πλιρεσ ςτεγανό και αςφαλείασ, για τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
και εδράηεται ςτο φυςικό ζδαφοσ επάνω ςε ςτρϊςθ από αδρανζσ υλικό (χαλίκι) για καλφτερθ 
απορροι.  

10. Ρρογραμματιςτισ μπαταρίασ τφπου φρεατίου με ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα τριϊν (3) 
τουλάχιςτον εκκινιςεων, με χρονικό προγραμματιςμό κφκλου ποτίςματοσ 1 - 7 θμερϊν και 
επαρκοφσ χρονικισ διάρκειασ. 
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Για τα άρκρα με Α/Α.13, 14 15 και 18 οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διακζτουν απαραίτθτα: 
 

1. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015για 
παραγωγι και εμπορία φυτϊν, δζνδρων και κάμνων. 

2. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για 
εμπορία αρδευτικϊν ειδϊν. 

 
 

19. Προμικεια οργάνου γυμναςτικισ κϊρακοσ 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ οργάνου γυμναςτικισ κϊρακοσ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 
Μικοσ: 950 mm 
Ρλάτοσ: 1250 mm 
Φψοσ: 2140 mm 
 
Ρρόκειται για ζνα όργανο που ενεργοποιεί τουσ κωρακικοφσ μφεσ, τουσ μφεσ των ϊμων και άνω άκρων 
ςυνολικά. Θ τακτικι εκγφμναςθ με υψθλό αρικμό επανάλθψθσ των αςκιςεων εξαςφαλίηει τθν ενδυνάμωςθ 
των μυϊν. 
Το κάκιςμα και θ πλάτθ ςτιριξθσ του χριςτθ καταςκευάηεται από HDPE πάχουσ 15mm 
Σκελετόσ: καταςκευάηεται από  γαλβανιςμζνο μαφρο χάλυβα S235JR, κακαριςμζνου με αμμοβολι και 
βαμμζνου με πολυεςτερικι βαφι ποφδρασ. 
Συνδετικά ςτοιχεία: Τα ςυνδετικά ςτοιχεία όπωσ βίδεσ, παξιμάδια, ροδζλεσ καταςκευάηονται από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ενϊ οι τάπεσ καταςκευάηονται από πολυαμίδιο. 
Οι ςφνδεςμοι δεν απαιτοφν ςυντιρθςθ και τακτικι λίπανςθ. 
Στισ άκρεσ του ανοξείδωτου ςκελετοφ τοποκετοφνται θμιςφαιρικά καπάκια από μαλακό καουτςοφκ EPDM 
και πάνελ από HPDE πάχουσ 15mm . 
Το όργανο φζρει ενθμερωτικι πινακίδα από ανοδιωμζνο αλουμίνιο τοποκετθμζνθ ςε πλαίςιο από 
πολυαμίδιο και περιζχει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 τισ μυϊκζσ ομάδεσ που γυμνάηονται,  
 τα εφαρμοηόμενα πρότυπα. 

 
 

20. Προμικεια οργάνου γυμναςτικισ ελλειπτικό 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ οργάνου γυμναςτικισ ελλειπτικό 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 
Μικοσ: 510 mm 
Ρλάτοσ: 1700 mm 
Φψοσ: 2000 mm 
 
Σκελετόσ: καταςκευάηεται από  γαλβανιςμζνο μαφρο χάλυβα S235JR, κακαριςμζνου με αμμοβολι και 
βαμμζνου με πολυεςτερικι βαφι ποφδρασ. 
 Φζρει πατιματα για το χριςτθ από αντιολιςκθτικό HPL πάχουσ 13mm. 
Τα ςυνδετικά ςτοιχεία όπωσ βίδεσ, παξιμάδια, ροδζλεσ καταςκευάηονται από ανοξείδωτο χάλυβα, ενϊ οι 
τάπεσ καταςκευάηονται από πολυαμίδιο. 
Στισ άκρεσ του ανοξείδωτου ςκελετοφ τοποκετοφνται θμιςφαιρικά καπάκια από μαλακό καουτςοφκ EPDM 
και πάνελ από HPDE πάχουσ 15mm . 
Σκοπιμότθτα: Το όργανο  προςφζρει μια υψθλισ αποδοτικότθτασ αερόβια γυμναςτικι για όλο το ςϊμα, που 
βαςίηεται ςτθν κίνθςθ χεριϊν και ποδιϊν. Θ κίνθςθ αυτι ενεργοποιεί το μεταβολιςμό και τονϊνει τισ 
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μεγάλεσ μυϊκζσ ομάδεσ, χωρίσ να προκαλεί κραδαςμοφσ και αχρείαςτθ ζνταςθ πάνω ςτισ αρκρϊςεισ και 
ςτουσ ςυνδζςμουσ.  
Δομι οργάνου: Ρρόκειται για ζνα όργανο γυμναςτικισ όπου πατάει ο χριςτθσ τα πόδια του ςτα πατιματα 
και προςομοιάηει θ άςκθςθ με τθν ανκρϊπινθ κίνθςθ κατά τθ βάδιςθ. 
Τα πζλματα των ποδιϊν εφάπτονται ςυνεχϊσ με το μθχάνθμα και ζτςι πόδια και χζρια γυμνάηονται 
ταυτόχρονα  κάνοντασ απλά μια φυςιολογικι κίνθςθ, αυτι του περπατιματοσ. Αποτελεί τθν καταλλθλότερθ 
άςκθςθ ακόμα και για μεγαλφτερεσ θλικίεσ και αυτό γιατί ςυνδυάηει διάφορουσ τφπουσ αςκιςεων με τθν 
προςταςία που προςφζρει θ αντικραδαςμικι του ιδιότθτα. 
Το όργανο φζρει ενθμερωτικι πινακίδα από ανοδιωμζνο αλουμίνιο τοποκετθμζνθ ςε πλαίςιο από 
πολυαμίδιο και περιζχει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 Τισ μυϊκζσ ομάδεσ που γυμνάηονται  

 Αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Εφαρμοηόμενα πρότυπα 
 
 

21. Προμικεια μονάδασ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων εκγφμναςθσ 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονάδασ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων εκγφμναςθσ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 
Μικοσ: 2100 mm 
Ρλάτοσ: 1400 mm 
Φψοσ: 3000 mm 
 
Θ μονάδα εκγφμναςθσ κα περιλαμβάνει: 

 1 οριηόντια μπάρα (+1,50μ) 

 1 οριηόντια μπάρα (+1,25μ) 

 Μπάρεσ ςουθδικισ γυμναςτικισ  

 1 μπάρα “pull up” 
 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ 
Θ καταςκευι κα είναι ενιαία και ςτθρίηεται ςε  5 κολϊνεσ λακαριςμζνου γαλβανιςμζνου χάλυβα κυκλικισ 
διατομισ Ø102mm με καπάκια αλουμινίου. Ο υπόλοιποσ ςκελετόσ κα αποτελείται από ςωλινεσ Ø34mm, 
Ø40mm, Ø60mm πάχουσ 2mm. 
 
Θ ςφνδεςθ των κολϊνων με τα επιμζρουσ ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ κα γίνεται μζςω αντιβανδαλικϊν 
ςυνδζςμων χυτοφ αλουμινίου τφπου ‘φωλιά’.           
 
Εξαρτιματα ςυναρμογισ: καταςκευάηονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προςτατεφονται από πολυαμυδικά, 
αντιβανδαλικά καλφμματα. 
 
 

22. Προμικεια διπλοφ μονόηυγου 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ διπλοφ μονόηυγου 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 
Μικοσ: 2300 mm 
Ρλάτοσ: 100 mm 
Φψοσ: 1800 mm 
 
Το διπλό μονόηυγο κα είναι αποτελείται από τρεισ ορκοςτάτεσ 95Χ95mm ραβδωτοφ λακαριςμζνου 
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γαλβανιςμζνου χάλυβα και κα φζρει 2 ανοξείδωτεσ μπάρεσ από ανοξείδωτεσ ςωλινεσ Ø40mm πάχουσ 2mm. 
Τθν καταςκευι κα ςυμπλθρϊνουν δφο μπάρεσ ειςόδου από  ανοξείδωτεσ ςωλινεσ Ø40mm πάχουσ 2mm. 
Εξαρτιματα ςυναρμογισ: από ανοξείδωτο χάλυβα και κα προςτατεφονται από πολυαμυδικά, 
αντιβανδαλικά καλφμματα. 
Για τα άρκρα με Α/Α.19 ζωσ Α/Α.22 οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διακζτουν απαραίτθτα: 
 

1. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015  
2. Ριςτοποίθςθ εξοπλιςμοφ κατά ΕΝ16630:2015  

 
\ 

23. Αποξιλωςθ και επαναχωροκζτθςθ των οργάνων εκγφμναςθσ 
Αποξιλωςθ, επαναχωροκζτθςθ και επανατοποκζτθςθ οργάνων εκγφμναςθσ ςτον υπό διαμόρφωςθ νζο 
χϊρο υπαίκριασ εκγφμναςθσ. Θα γίνει αποξιλωςθ  των υφιςτάμενων οργάνων  από άλλο κοινόχρθςτο χϊρο 
του Διμου με προςοχι, μεταφορά τουσ αναλλοίωτα ςτο νζο χϊρο όπου ζχει προβλεφκεί θ εγκατάςταςι 
τουσ, χωροκζτθςθ αυτϊν και κατόπιν  τοποκζτθςι τουσ με πάκτωςθ ι βίδωμα ςτο φυςικό ζδαφοσ. 
 

Στυλίδα : 21-02-2022 
 

 
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
 

Ο Συντάξασ 
 

 
Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Ρ.  

& Τ. Ο. Α. 
 
 
 

Γόνθσ Γεϊργιοσ 
Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ 

Διμου Στυλίδασ 

 
Τςζλιοσ Ιωάννθσ 
Γεωπόνοσ ΡΕ9 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΙΣΛΟ : "ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΘ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ " 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:  214.031,44 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΘΜΟ ΣΤΛΙΔΑ   

ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 
ΣΟΠΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

  

   

   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΘ :   14/2022   

 
ΠΡΟΜΕΣΡΘΘ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 
Ρροετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και 
φυτεφςεων 

m2 1.716,00 

2 
Ρρομικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι 
επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων και 
μικροβίων 

m2 792,00 

3 Ρρομικειαειδικοφςυμπυκνωμζνουδαπζδου m2 135,00 

4 Συντιρθςθκερκίδασ m2 130,00 

5 Ρρομικεια φωτοβολταικου φωτιςτικοφ ςϊματοσ  με ςιδθροϊςτό τε. 6,00 

6 Ρρομικεια πζργκολασ τε. 4,00 

7 Ρρομικεια δοχείου απορριμμάτων  τε. 8,00 

8 Ρρομικεια ξφλινου τραπεηόπαγκου τε. 2,00 

9 Ρρομικεια ξφλινου παγκακίου  τε. 8,00 

10 Ρρομικεια ξφλινθσ ηαρντινιζρασ με περιμετρικά κακίςματα τε. 1,00 

11 Ρρομικεια ποδθλατοςτάτθ τε. 2,00 

12 Ρρομικεια μεταλλικισ βρφςθσ με ςχάρα τε. 1,00 

13 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α τε. 140,00 

14 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β τε. 105,00 

15 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων  τε. 20,00 

16 Συντιρθςθ υφιςτάμενου χλοοτάπθτα m2 650,00 

17 Διαμόρφωςθ παρτεριοφ μμ 90,00 

18 Συντιρθςθ και επζκταςθ αρδευτικοφ δικτφου τε. 1,00 

19 Ρρομικειαοργάνουγυμναςτικισκϊρακοσ τε. 1,00 

20 Ρρομικειαοργάνουγυμναςτικισελλειπτικό τε. 1,00 

21 Ρρομικειαμονάδασπολλαπλϊνδραςτθριοτιτωνεκγφμναςθσ τε. 1,00 

22 Ρρομικειαδιπλοφμονόηυγου τε. 1,00 

23 Αποξιλωςθ και επαναχωροκζτθςθ των οργάνωνεκγφμναςθσ τε 5,00 
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Ι.ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΤΛΙΔΑ 

1 
Ρροετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και 
φυτεφςεων 

m2 1.316,00 

2 
Ρρομικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι 
επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν 
ρφπων και μικροβίων 

m2 592,00 

3 Ρρομικεια ειδικοφ ςυμπυκνωμζνου δαπζδου m2 135,00 

4 Συντιρθςθ κερκίδασ 42μ χ 4=180μ m2 130,00 

5 
Ρρομικεια φωτοβολταϊκοφ φωτιςτικοφ ςϊματοσ  με 
ςιδθροϊςτό 

τε. 6,00 

6 Ρρομικεια πζργκολασ τε. 2,00 

7 Ρρομικεια δοχείου απορριμμάτων  τε. 4,00 

8 Ρρομικεια ξφλινου τραπεηόπαγκου τε. 2,00 

9 Ρρομικεια ξφλινου παγκακιου  τε. 4,00 

10 Ρρομικεια ποδθλατοςτάτθ τε. 1,00 

11 Ρρομικεια μεταλλικισ βρφςθσ με ςχάρα τε. 1,00 

12 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α τε. 40,00 

13 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β τε. 25,00 

14 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων  τε. 12,00 

15 Διαμόρφωςθ παρτεριοφ μμ 90,00 

16 Αρδευτικό δίκτυο τε. 1,00 

17 Ρρομικεια οργάνου γυμναςτικισ κϊρακοσ  τε. 1,00 

18 Ρρομικεια οργάνου γυμναςτικισ ελλειπτικό τε. 1,00 

19 
Ρρομικεια μονάδασ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων 
εκγφμναςθσ   

τε. 1,00 

20 Ρρομικεια διπλοφ μονόηυγου  τε. 1,00 

ΙΙ.ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΓΛΤΦΑ 

1 
Αποξιλωςθ και επαναχωροκζτθςθ των οργάνων 
εκγφμναςθσ 

τε 5,00 

2 
Ρρομικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι 
επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν 
ρφπων και μικροβίων 

m2 200,00 

3 Ρρομικεια πζργκολασ τε. 2,00 

4 Ρρομικεια ξφλινου παγκακιου  τε. 4,00 

5 Ρρομικεια δοχείου απορριμμάτων  τε. 4,00 

6 Ρρομικεια ξφλινθσ ηαρντινιζρασ με περιμετρικά κακίςματα τε. 1,00 

7 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α τε. 100,00 

8 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β τε. 80,00 

9 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων  τε. 8,00 

10 Συντιρθςθ και επζκταςθ αρδευτικοφ δικτφου τε. 1,00 

11 
Ρροετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και 
φυτεφςεων 

m2 400,00 

12 Συντιρθςθ χλοοτάπθτα m2 650,00 

13 Ρρομικεια ποδθλατοςτάτθ τε. 1,00 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΙΣΛΟ : "ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΘ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ " 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:  214.031,44 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΘΜΟ ΣΤΛΙΔΑ   

ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 
ΣΟΠΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

  

   

   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΘ :   14/2022   

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ ΔΑΠΑΝΘ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Ρροετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και 
φυτεφςεων 

m2 1.716,00 6,00 € 
10.296,00 

€ 
  

2 
Ρρομικεια ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με φωτοκαταλυτικι 
επικάλυψθ με ιδιότθτεσ αποδόμθςθσ ατμοςφαιρικϊν 
ρφπων και μικροβίων 

m2 792,00 55,00 € 
43.560,00 

€ 
  

3 Ρρομικειαειδικοφςυμπυκνωμζνουδαπζδου m2 135,00 65,00 € 
8.775,00 

€ 
  

4 Συντιρθςθκερκίδασ m2 130,00 35,00 € 
4.550,00 

€ 
  

5 
Ρρομικεια φωτοβολταικου φωτιςτικοφ ςϊματοσ με 
ςιδθροϊςτό 

τε. 6,00 
2.600,00 

€ 
15.600,00 

€ 
  

6 Ρρομικεια πζργκολασ τε. 4,00 
10.000,00 

€ 
40.000,00 

€ 
  

7 Ρρομικεια δοχείου απορριμμάτων  τε. 8,00 300,00 € 
2.400,00 

€ 
  

8 Ρρομικεια ξφλινου τραπεηόπαγκου τε. 2,00 
1.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
  

9 Ρρομικεια ξφλινου παγκακιου  τε. 8,00 650,00 € 
5.200,00 

€ 
  

10 Ρρομικεια ξφλινθσ ηαρντινιζρασ με περιμετρικά κακίςματα τε. 1,00 
4.500,00 

€ 
4.500,00 

€ 
  

11 Ρρομικεια ποδθλατοςτάτθ τε. 2,00 300,00 € 600,00 €   

12 Ρρομικεια μεταλλικισ βρφςθσ με ςχάρα τε. 1,00 
1.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
  

13 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Α τε. 140,00 20,00 € 
2.800,00 

€ 
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14 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων τφπου Β τε. 105,00 35,00 € 
3.675,00 

€ 
  

15 Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων  τε. 20,00 110,00 € 
2.200,00 

€ 
  

16 Συντιρθςθ υφιςτάμενου χλοοτάπθτα m2 650,00 3,00 € 
1.950,00 

€ 
  

17 Διαμόρφωςθ παρτεριοφ μμ 90,00 30,00 € 
2.700,00 

€ 
  

18 Συντιρθςθ και επζκταςθ αρδευτικοφ δικτφου τε. 1,00 
4.500,00 

€ 
4.500,00 

€ 
  

19 Ρρομικειαοργάνουγυμναςτικισκϊρακοσ τε. 1,00 
3.700,00 

€ 
3.700,00 

€ 
  

20 Ρρομικειαοργάνουγυμναςτικισελλειπτικό τε. 1,00 
4.500,00 

€ 
4.500,00 

€ 
  

21 Ρρομικειαμονάδασπολλαπλϊνδραςτθριοτιτωνεκγφμναςθσ τε. 1,00 
5.800,00 

€ 
5.800,00 

€ 
  

22 Ρρομικειαδιπλοφμονόηυγου τε. 1,00 
1.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
  

23 
Αποξιλωςθ και επαναχωροκζτθςθ των 
οργάνωνεκγφμναςθσ 

τε 5,00 260,00 € 
1.300,00 

€ 
  

ΤΝΟΛΟ 
172.606,00 

€ 

Φ.Π.Α. 24% 
41.425,44 

€ 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 
214.031,44 

€ 

 
Στυλίδα : 21/02/2022 

 

 
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
Ο Συντάξασ  

 
Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Ρ.  

& Τ. Ο. Α. 
 
 
 

Γόνθσ Γεϊργιοσ 
Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ 

Διμου Στυλίδασ 

 
 

Τςζλιοσ Ιωάννθσ 
Γεωπόνοσ ΡΕ9 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΙΣΛΟ : "ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΘ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ " 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:  214.031,44 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΘΜΟ ΣΤΛΙΔΑ   

ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 
ΣΟΠΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

  

   

   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΘ :   14/2022   

 
 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Άρκρο Α-1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ Ε..Τ. – ΟΡΙΜΟΙ - ΤΜΒΑΘ  ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΕΓΓΤΘΕΙ  –   
ΠΑΡΑΛΑΒΕ  
 
1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ Ε..Τ.  
1.1.1 Αντικείμενο  τθσ  παροφςασ  Ειδικισ  Συγγραφισ  Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι  θ  διατφπωςθ  των 
Πρων, ςφμφωνα  με  τουσ  οποίουσ  και ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία πρόκειται να 
παραςχεκοφν μζςω τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ». 

Ειδικότερα, θ παροφςα ΕΣΥ αφορά τθν προμικεια (αγορά) και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ και θ υλοποίθςθ των λοιπϊν απαραίτθτων και αναγκαίων, προαπαπαιτουµζνων, 
παρεµπιπτουςϊν και ςυµπαροµαρτοφν των εργαςιϊν και υπθρεςιϊν για τθν αναδιαμόρφωςθ κοινόχρθςτων 
χϊρων του Διμου Στυλίδασ , αναψυχισ και πραςίνου που βρίςκονται, ο πρϊτοσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα 
Στυλίδασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στυλίδασ και ο δεφτεροσ ςτθν Τοπικι Κοινότθτα Γλφφασ τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ρελαςγίασ για τθν δθμιουργία ςφγχρονων, λειτουργικϊν, βιϊςιμων, προςιτϊν και προςβάςιµων ςε 
όλουσ υπαίκριουσ χϊρουσ, αιςκθτικισ απόλαυςθσ και αναψυχισ, µε γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ και 
αειφόρου ανάπτυξθσ µζςω ιπιων παρεµβάςεων. 
 
1.1.2 Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ των όρων τθσ 
παροφςασ ΕΣΥ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ιςχφουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ. 
 
1.2 ΟΡΙΜΟΙ   
Σφμβαςθ ι Σφμβαςθ Ρρομικειασ: θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ τθσ Ρρομικειασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.3 
του παρόντοσ Άρκρου. 
Χρόνοσ ι Διάρκεια τθσ Ρρομικειασ: Ο ςυνολικόσ χρόνοσ που προβλζπεται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ρρομικειασ, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο Άρκρο Α-3.1 τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 
Ρρόςτιμο : Οι οικονομικζσ κυρϊςεισ που δικαιοφται να επιβάλλει, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δια των αρμοδίων οργάνων τθσ ςτον προμθκευτι, για μθ τιρθςθ όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
1.3 ΤΜΒΑΘ  - ΤΜΒΑΣΙΚΟ  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
1.3.1 Γενικά 
Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ Ρρομικειασ μεταξφ του Ρρομθκευτι και του Διμου Στυλίδασ, 
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που περιλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ  με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΣΤΛΙΔΑ» που αναλυτικά περιγράφονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ. 
Θ Σφμβαςθ κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςφμφωνα με τα ςχετικά 
άρκρα τθσ Διακιρυξθσ. Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ζγγραφο ςυμφωνθτικό που υπογράφεται μεταξφ 
τθσ Δθμάρχου Στυλίδασ  και του Ρρομθκευτι, τθ Διακιρυξθ και από τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ που τθ 
ςυνοδεφουν και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. Τα Συμβατικά Τεφχθ και  θ  ςειρά  ιςχφοσ  τουσ, ςε  
περίπτωςθ  αςυμφωνίασ  των  όρων  τουσ, κακορίηονται  ςτθ  Διακιρυξθ.  
Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Ρρομικειασ», χρθςιμοποιοφνται  ταυτόςθμα. 
Οι όροι «ζγγραφο ςυμφωνθτικό», «ζγγραφο Σφμβαςθσ», χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 
 
1.3.2 Συμβατικό  Αντικείμενο 
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» ςυνίςταται ςτθν εκπλιρωςθ από τον Ρρομθκευτι όλων των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από τθ Σφμβαςθ.  
Ρεριλθπτικά προβλζπεται θ αγορά και εγκατάςταςθ φυτϊν, αςτικοφ εξοπλιςμοφ, οργάνων χϊρου 
εκγφμναςθσ, φωτοβολταϊκϊν φωτιςτικϊν ,παρεμβάςεισ διαμόρφωςθσ χϊρου για δραςτθριότθτεσ 
αναψυχισ, κακϊσ και το ςφνολο των απαραιτιτων υπθρεςιϊν και εργαςιϊν εγκατάςταςθσ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, με ςκοπό τθν διαμόρφωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων (Ο.Τ.     ) αναψυχισ και 
πραςίνου ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Στυλίδασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στυλίδασ και ςτθν Τοπικι Κοινότθτα 
Γλφφασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρελαςγίασ ιδιοκτθςίασ του Διμου Στυλίδασ.  
 
1.4 ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
1.4.1 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν 
ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4782/2021 και Ν.4412/16 (άρκρο 216 και 221). Θ παρακολοφκθςθ τθσ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται μζςω τθσ τριμελοφσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των 
υλικϊν τθσ Ρρομικειασ, που κα ςυςτακεί από τον Διμαρχο Στυλίδα ,με τθν υποςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Ζργων. 
1.4.2 Τα κακικοντα τθσ επιτροπισ είναι, ενδεικτικά, θ παρακολοφκθςθ τθσ Ρρομικειασ, θ πιςτοποίθςθ 
τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Ρρομθκευτι με τουσ όρουσ 
τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και θ παραλαβι των υλικϊν. Ο Ρρομθκευτισ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ επιτροπισ. Ο 
Ρρομθκευτισ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτα εργοτάξια, ςτισ αποκικεσ, κλπ. ςτθν επιτροπι 
και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ.  
1.4.3 Με ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ θ Υπθρεςία απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
Ρρομθκευτι που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Ο Ρρομθκευτισ, για τθν άρτια, εφρυκμθ και 
ζντεχνθ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ παρατθριςεισ 
– εντολζσ που κα του διαβιβάηονται μζςω τθσ Υπθρεςίασ, από τθν επιτροπι.  
1.4.4 Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να διευκολφνει τθν επιτροπι και το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν άςκθςθ 
των ελζγχων που απαιτοφνται για τθν παραλαβι των υλικϊν και τα λοιπά κακικοντά τουσ που αφοροφν τθν 
υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
1.4.5 Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Ρρομθκευτι για τθν ικανοποίθςθ των όρων τθσ 
Σφμβαςθσ, θ Υπθρεςία, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει 
ενζργειεσ του Ρρομθκευτι ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ι και να τον καλεί να διακόψει προςωρινά τισ 
εργαςίεσ του, αν κρίνει ότι τοφτο απαιτείται για λόγουσ αςφάλειασ τθσ κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
1.4.6 Το ότι θ Υπθρεςία παρακολουκεί τθν καλι εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, δεν απαλλάςςει 
τον Ρρομθκευτι από οποιαδιποτε ευκφνθ, που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ 
ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ κ.λπ., ιδιαίτερα όςον αφορά τα μζτρα αςφαλείασ που αυτόσ οφείλει να 
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λαμβάνει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και 
υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν Τευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ. 
1.4.7 Οι όροι «επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ Ρρομικειασ», «επιτροπι παραλαβισ» ι 
«επιτροπι», χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα ςτθν παροφςα ΕΣΥ 
 
1.5 ΕΚΠΡΟΩΠΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
1.5.1 Ο Ρρομθκευτισ γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι του εγγράφου τθσ 
ςφμβαςθσ τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςι του. 
1.5.2 Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να  διευκφνει από πλευράσ 
του, τθν εφρυκμθ παροχι των υλικϊν και τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, με ειδικό εξουςιοδοτθμζνο 
αντιπρόςωπό του. 
1.5.3 Δικαίωμα υπογραφισ των εγγράφων που ζχουν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ζχει ο ίδιοσ ο 
Ρρομθκευτισ νόμιμα εκπροςωποφμενοσ. 
1.5.4 Κατά τθν υπογραφι του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ ο Ρρομθκευτισ δθλϊνει τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, 
τθν ακριβι διεφκυνςι τθσ και το mail επικοινωνίασ. Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ Σφμβαςθσ, κάκε 
μεταβολι των ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται υποχρεωτικά και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Υπθρεςία. 
Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ γίνεται ςτθν παλαιότερθ διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ο Ρρομθκευτισ και 
επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματά τθσ. 
 
 

Άρκρο Α-2  :ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα:  
1.- Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ  
2.- Θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
3.- Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ - προμζτρθςθ 
4.- Οικονομικι Ρροςφορά  
5.- Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
6-  Τεχνικι Ρεριγραφι 
 

Άρκρο Α-3: ΕΓΓΤΘΕΙ - ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΑΡΑΣΑΕΙ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕ  ΡΘΣΡΕ 
 
3.1  ΕΓΓΤΘΕΙ 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να υποβάλλει, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α.. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ 
μετά το πζρασ αυτισ βάςει των τμθματικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ υλικϊν από τθν αρμόδια επιτροπι. 
 
Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 
3.2 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Ρρομικειασ ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ» ορίηεται ςε 
οκτϊ (8) μινεσ. 
Θ Σφμβαςθ μπορεί να περαιωκεί και νωρίτερα εφόςον για οποιοδιποτε λόγο, εξαντλθκεί εν τω μεταξφ το 
αρχικό ςυνολικό ςυμβατικό οικονομικό αντικείμενο (δθλαδι με ΦΡΑ), χωρίσ ο Ρρομθκευτισ να δικαιοφται 
αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου. 
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Επίςθσ θ Σφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρρομθκευτι και κατόπιν Απόφαςθσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Στυλίδασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
που κα ζχει οριςτεί ςτο ζγγραφο ςυμφωνθτικό δεν ζχει εξαντλθκεί το αρχικό ςυνολικό ςυμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο, χωρίσ ο Ρρομθκευτισ να δικαιοφται τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ ι άλλθσ 
επιπλζον αποηθμίωςθσ πζρα από το τίμθμα των υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν μζχρι τθν θμερομθνία που 
κα περαιωκεί τελικά θ Σφμβαςθ. 
 
3.3 ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΤΠΕΡΒΑΘ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ 
Σε περίπτωςθ που το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 224 του Νόμου 
4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.. 
Ο Ρρομθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5.3 τθσ διακιρυξθσ.   
 
 

Άρκρο Α-4 : ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
 Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα θ τιρθςθ θμερολογίου. 
 
 

Άρκρο Α-5 :ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
 
5.1 ΤΠΟΧΡΕΩΘ  ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ  ΝΑ  ΤΝΕΡΓΑΗΕΣΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΤ  ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ 
5.1.1 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να μθ παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ άλλων ςυμβάςεων από τθν 
Υπθρεςία, ι από άλλουσ Αναδόχουσ ι Ρρομθκευτζσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε 
εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςι του. Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει με τα 
μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί, ρυκμίηοντασ ζτςι τθν ςειρά εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ϊςτε να μθν 
παρεμβάλλει κανζνα εμπόδιο ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία ι άλλουσ Αναδόχουσ ι 
Ρρομθκευτζσ.  
 
5.1.2 Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία, ι τουσ εργολάβουσ των 
εταιρειϊν και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ που κα εργάηονται ςτθν περιοχι τθσ πράξθσ 
 
5.2 ΧΡΘΘ ΤΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ  ΕΤΡΕΙΣΕΧΝΙΑ 
5.2.1 Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ από τα απαιτοφμενα για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ 
για τθν χρθςιμοποίθςθ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βαρφνουν τον Ρρομθκευτι. Επίςθσ ο Ρρομθκευτισ 
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε παράτυπθ ι παράνομθ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν, ι μεκόδων, 
ι μελετϊν, ι μθχανθμάτων κλπ. που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 
5.2.2 Αν ο Ρρομθκευτισ παραλείψει ςκόπιμα ι ακζλθτα να αποκτιςει με ορκό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, θ παράλειψθ αυτι κεωρείται αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και επιςφρει τισ 
ανάλογεσ κυρϊςεισ. 
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5.2.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται με μονομερι ενζργειά τθσ, να του παρακρατιςει από τον πρϊτο 
επόμενο λογαριαςμό ι να εκπζςει από τισ εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα 
δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ ι το ποςό ςτο οποίο τυχόν κα καταδικαςτεί ι ςυγκαταδικαςκεί από τον κάτοχο 
του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Τοφτο ιςχφει ζςτω και αν θ ςχετικι δίκθ δεν ζχει τελεςιδικιςει. 
 
5.2.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ. 
 
5.3  ΕΚΡΘΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 
Δεν προβλζπονται 
 
5.4 ΒΛΑΒΕ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  
5.4.1 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ ςτθν 2.2 τθσ Ε.Σ.Υ.  
προκεςμίεσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςχετικι προκεςμία, μζςα ςε οριηόμενθ από τθν 
Υπθρεςία εφλογθ προκεςμία, τισ βλάβεσ που εμπίπτουν ςτισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τα παραπάνω  
που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, θ Υπθρεςία 
μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του Ρρομθκευτι με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ 
πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον Ρρομθκευτι ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και 
θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ. 
 
5.4.2 Ο Ρρομθκευτισ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ  από τθν Ανακζτουςα Αρχι για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζλκει ςτον εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για φκορά ι απϊλεια 
υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμιά, που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι 
ανεπιτθδειότθτα αυτοφ και του προςωπικοφ του ι ςτθν χριςθ ακατάλλθλων μζςων και είναι υποχρεωμζνοσ 
να αποκαταςτιςει τισ ςχετικζσ βλάβεσ με δικζσ του δαπάνεσ. 
 
5.5 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ  Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΟ 
5.5.1 Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα 
ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Ρρομθκευτι, ι ςε τρίτουσ, ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε 
αμζλεια ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του Ρρομθκευτι, ι ςτισ οποιεςδιποτε ενζργειεσ του Ρρομθκευτι 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ ςωςτισ εφαρμογισ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων  ι ςε δυςλειτουργίεσ 
του εξοπλιςμοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 
Θ ευκφνθ καλφπτει όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. 
 
5.5.2 Ο Ρρομθκευτισ ευκφνεται ωσ μόνοσ υπεφκυνοσ ςε ηθμιζσ που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ από 
πλθμμελι λειτουργία τθσ  όποιασ εγκατάςταςθσ ςθματοδότθςθσ απαιτθκεί να εγκαταςτιςει και φζρει 
αποκλειςτικά ο ίδιοσ, όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ.  
 
5.5.3 Για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ οφειλόμενου ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Ρρομθκευτι, των 
υπεργολάβων του, ι / και του προςωπικοφ του, ο Ρρομθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και 
αςτικά, για κάκε τι που κα ςυμβεί, είτε από υπαιτιότθτα αυτοφ, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, εργαλείων, μζςων μεταφοράσ, μθχανθμάτων κλπ. που ικελε χρθςιμοποιθκεί κατά τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
5.5.4 Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ Υπεργολάβων, ο Ρρομθκευτισ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ. 
 
5.5.5 Ο Ρρομθκευτισ ευκφνεται για κάκε ηθμία που κα προκλθκεί κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν του είτε εξαιτίασ αυτϊν, είτε από δικι του υπαιτιότθτα, είτε από υπαιτιότθτα του εργατοτεχνικοφ 
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του προςωπικοφ, είτε από υπαιτιότθτα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μεταφορικά του μζςα, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (Ο. Κ. Ω.) 
 
5.6 TΘΡΘΘ  NΟΜΩΝ   ΚΛΠ.  ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 
5.6.1 Με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου, ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι 
υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του Ελλθνικοφ δικαίου, ανεξάρτθτα από το όργανο προζλευςισ 
τουσ ι τθν τυπικι ιςχφ τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςυμβατικι του υποχρζωςθ καλφπτει το ςφνολο των 
ουςιαςτικϊν και τυπικϊν νόμων, κακϊσ και τθ διεκνι και κοινοτικι νομοκεςία, όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτο  
Ελλθνικό δίκαιο. 
 
5.6.2 Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο ςυμβατικι υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι αναφζρεται ςτουσ 
κανόνεσ δικαίου που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι 
πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε 
ςυνάφεια με αυτζσ. 
 
5.6.3 Επιπροςκζτωσ, ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ 
δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ 
εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. 
 
5.6.4 Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ του Ρρομθκευτι επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ 
διεκνοφσ ευκφνθσ για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται 
αυτόματα και απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου Ρρομθκευτι όςο και κατά του κράτουσ τθσ 
υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του. 
 
5.6.5 Ο Ρρομθκευτισ, ωσ υπεφκυνοσ να τθρεί τουσ Νόμουσ κλπ., υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ 
ςτθν Υπθρεςία τισ διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 
και τα ζγγραφα των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφάλειασ κλπ. 
 
5.6.6 Επίςθσ ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία, το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων που του κοινοποιοφνται και 
αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και 
ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 
 
5.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΘΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ 
ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
5.7.1 Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τα Συμβατικά Τεφχθ και τισ οδθγίεσ 
τθσ Υπθρεςίασ. Συμπλθρωματικά, διευκρινίηεται ότι τόςο για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, όςο και για τθν 
ποιότθτα των παρεχόμενων  υπθρεςιϊν, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ρρομθκευτισ, ο δε ζλεγχοσ που κα 
αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, ι τθν επιτροπι παραλαβισ , δεν απαλλάςςουν τον Ρρομθκευτι από τθν ευκφνθ 
αυτι, ι τθν οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει γι' αυτόν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 
 
5.7.2 Απαγορεφεται αυςτθρά ςτον Ρρομθκευτι να προβαίνει χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ, ι δθμοςίευςθ ςχετικά με τθν Σφμβαςθ, ι τμιμα αυτισ. 
 
5.7.3 Ο Ρρομθκευτισ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ να μθν επιτρζπει τθν προςπζλαςθ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό που διατθρεί ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ από, οποιοδιποτε 
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προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, με εξαίρεςθ τα άτομα για τα οποία ζχει 
δοκεί προφορικι ι γραπτι άδεια από τθν Υπθρεςία.  
 
5.7.4 Στισ περιπτϊςεισ που θ επιτροπι παραλαβισ διαπιςτϊςει ότι δθμιουργοφνται κίνδυνοι ςτο κοινό 
είτε λόγω των μεκόδων που εφαρμόηει ο Ρρομθκευτισ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν είτε λόγω κακισ 
ποιότθτασ υλικϊν που εγκακιςτά, δικαιοφται να δϊςει προφορικι εντολι ϊςτε, να διακόψει προςωρινά τισ 
εργαςίεσ ζωσ ότου προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ  για τθν άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ υποχρεοφται δε να 
ςυμμορφωκεί άμεςα, χωρίσ να δικαιοφται οποιουδιποτε οικονομικοφ ανταλλάγματοσ ι παράταςθσ 
προκεςμίασ λόγω τθσ διακοπισ αυτισ.  
 
5.7.5 Ο Ρρομθκευτισ οφείλει εάν για οιονδιποτε λόγο προβεί ςε αποξιλωςθ εξοπλιςμοφ που 
ςυντθρείται ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον  είναι αυτόσ δυνατόν να 
επαναχρθςιμοποιθκεί, ακόμα και εάν ζχει υποςτεί βλάβθ, να τον παραδϊςει ςτισ αποκικεσ τθσ Υπθρεςίασ 
εκτόσ αν αλλιϊσ ορίςτθκε ςε γραπτζσ ι προφορικζσ εντολζσ τθσ.  
 
5.8 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΣΙ 
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  
5.8.1 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τα αναφερόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ και να 
ςυμμορφϊνεται ςτισ προφορικζσ ι γραπτζσ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Θ ςυμμόρφωςθ του 
Ρρομθκευτι κα αξιολογείται ςτα αντίςτοιχα πρωτόκολλα τμθματικισ παραλαβισ. Διευκρινίηεται ότι για τθν 
ποιότθτα των παρεχόμενων υλικϊν, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ρρομθκευτισ, ο δε ζλεγχοσ που κα αςκθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ ι τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει τον Ρρομθκευτι από τθν ευκφνθ αυτι ι 
οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ που προκφπτει γι' αυτόν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
 
5.8.3 Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, ο Ρρομθκευτισ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι εμπόδια που δεν 
είχαν προβλεφκεί κατά τθ Σφμβαςθ, οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Υπθρεςία υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ 
και ενδεχόμενεσ προτάςεισ του για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.  
 
5.8.4 Ο Ρρομθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν προμικεια και χριςθ από το προςωπικό του όλου του 
εξοπλιςμοφ αςφάλειασ που προβλζπεται για τθν αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ι εκείνου που κα 
απαιτθκεί από τθν Υπθρεςία. Γενικά είναι υπεφκυνοσ να λαμβάνει όλα τα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν επ’ ωφελεία του προςωπικοφ του, των εκπροςϊπων τθσ Υπθρεςίασ και τρίτων, προκειμζνου να 
αποφευχκοφν ατυχιματα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
5.8.5 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί θχορφπανςθσ και περί 
χρόνου κοινισ θςυχίασ, για τον προγραμματιςμό τθσ εφρυκμθσ παροχισ των υπθρεςιϊν του. Κατά τισ ϊρεσ 
κοινισ θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που θχορυπαίνουν και κα 
πρζπει να λαμβάνονται μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ θχορφπανςθ. 
 
5.8.6 Ο Ρρομθκευτισ είναι υπεφκυνοσ  για τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε αδείασ απαιτθκεί (μικρισ κλίμακασ 
κ.λπ.) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, με δικι του δαπάνθ. 
 
 

Άρκρο Α-6 : ΠΑΡΑΛΑΒΕ – ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΤΛΙΚΩΝ - ΠΛΘΡΩΜΕ 
 
6.1 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΟΟΣΙΚΘ & ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘΤΛΙΚΩΝ  
6.1.1 Για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 219 του 
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Ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
6.1.2 Θ παραλαβι των υλικϊν μπορεί, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και ανάλογα με το είδοσ τθσ, να 
γίνεται είτε με μακροςκοπικι εξζταςθ, είτε με πρακτικι δοκιμαςία, είτε με εργαςτθριακι εξζταςθ, είτε με 
ςυνδυαςμό αυτϊν.  
 
6.1.3 Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν παροχι των προβλεπόμενων ανά τμθματικι προκεςμία  
ποςοτιτων, δικαιοφται να υποβάλλει αίτθμα ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ για τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι τμθματικι παραλαβι των αντιςτοίχων ποςοτιτων. 
 
6.1.4 Θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τουσ κατά τθν κρίςθ τθσ ελζγχουσ και να 
ςυντάξει το ςχετικό Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Τμθματικισ Ραραλαβισ των Υλικϊν 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του παραπάνω αιτιματοσ. 
 
6.1.5 Το Ρρωτόκολλο Τμθματικισ Ραραλαβισ κατατίκεται ςτθν Υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι του.  
 
6.1.6 Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου 
παραλαβισ, το αίτθμα κα ςυνοδεφεται από επιμζτρθςθ υπό μορφι πίνακα, όπου κα περιλαμβάνεται για 
κάκε επιμζρουσ παραδοκείςα προμικεια υλικοφ, θ ςυνοπτικι περιγραφι του με ζνδειξθ του αντίςτοιχου 
άρκρου του τιμολογίου, και οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ. 
 
6.1.7 Θ επιτροπι παραλαβισ μετά τον ζλεγχο και τυχόν διόρκωςθ των πινάκων ςυντάςςει με βάςθ αυτζσ, 
το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Τμθματικισ Ραραλαβισ των Υλικϊν του αντίςτοιχου 
χρονικοφ διαςτιματοσ που αφορά θ κάκε τμθματικι παραλαβι, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ 
και από τον ίδιο τον Ρρομθκευτι, το οποίο ςτθ ςυνζχεια κατατίκεται ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ.  
 
6.1.8 Στισ περιπτϊςεισ που ο Ρρομθκευτισ δε ςυμφωνεί με τα αναγραφόμενα ςε Ρρωτόκολλο Οριςτικισ 
Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Τμθματικισ Ραραλαβισ Υλικϊν, μπορεί να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ , ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 5.3 τθσ διακιρυξθσ.  
 
6.1.9 Θ ςφνταξθ και θ υπογραφι Ρρωτοκόλλων Τμθματικισ Ραραλαβισ Υλικϊν  δεν περιορίηει τισ 
αρμοδιότθτεσ τθσ Υπθρεςίασ και των επιτροπϊν Ρροςωρινισ - Οριςτικισ Ραραλαβισ, για τον επιτόπιο 
ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο των διαφόρων ςυμβατικϊν κονδυλίων που επιμετρικθκαν. 
 
6.2 ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΤΛΙΚΩΝ 
Για τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υλικϊν, εάν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι αυτά δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 219 & 220 
του Ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
6.3  ΠΛΘΡΩΜΕ 
6.3.1 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των παραδοτζων υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι, κα πραγματοποιείται  τμθματικά, 
µετά τθν παραλαβι των αντίςτοιχων υλικϊν από τθν επιτροπι και τθν ζκδοςθ τιμολογίων που κα 
ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά, αφοφ πρϊτα γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
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Άρκρο Α-7:ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΘ - ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 
 
7.1 ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 Θ χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ προβλζπεται να είναι 372.465,00 € από το χρθματοδοτικό πρόγραμμα 
«Δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» για τα ζτθ 2021-2022 του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 (Α.Ρ.2) «Αςτικι 
αναηωογόνθςθ και λοιπζσ δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και 268.949,80 € 
από το Διμο Στυλίδασ, μζςω ίδιων πόρων. 
 
7.2 ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΣΘ  ΤΜΒΑΣΙΚΘ  ΑΞΙΑ  
Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των παραδοτζων υλικϊν. 
 
7.3 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 
7.3.1 Κάκε τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του Ρρομθκευτι περιλαμβάνει γενικά όλεσ τισ κάκε είδουσ 
επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ, κρατιςεισ κλπ. κακϊσ και τισ κάκε είδουσ 
επιβαρφνςεισ για εργαςία του προςωπικοφ του. 
 
7.3.2 Ο Ρρομθκευτισ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. 
Επίςθσ δεν απαλλάςςεται από πάςθσ φφςεωσ φόρουσ, δαςμοφσ, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, για 
ειςαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καφςιμα και λιπαντικά, κλπ. 
 
7.3.3 Κατά τισ πλθρωμζσ οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ επιβαρφνουν τον Ρρομθκευτι. 
 
7.3.4 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Ρρομθκευτι βαρφνει 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

Άρκρο Α-8 :ΕΚΠΣΩΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
8.1 ΕΚΠΣΩΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
8.1.1 Ο Ρρομθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Στυλίδασ , φςτερα από ειςιγθςθ  
τθσ επιτροπισ παραλαβισ  και γνωμοδότθςθ τθσ  Υπθρεςίασ όταν :  
α) δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  
β) υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων  
γ) δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν οριςτικά μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε (άρκρο 
220 του Ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει).  
 
8.1.2 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του Ρρομθκευτι από τθ ςφμβαςθ Ρρομικειασ για τουσ 
προαναφερόμενουσ λόγουσ θ Υπθρεςία κοινοποιεί ςτον Ρρομθκευτι ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί ο Ρρομθκευτισ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςθ του. Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 
δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει χωρίσ ο Ρρομθκευτισ 
να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι 
λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του Ρρομθκευτι προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με 
αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 
 



50 
 

8.1.3 Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ όταν:  
α) Θ υπθρεςία δεν εκτελζςτθκε ι τα υλικά δεν παραδόκθκαν με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ο Ρρομθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε 
είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
8.1.4 Εφόςον ο Ρρομθκευτισ κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Στυλίδασ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ και γνωμοδότθςθ 
τθσ  Υπθρεςίασ, κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
8.2 ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
8.2.1 Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να υποβάλει προςφυγι κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ (ζκπτωςθ, ποινικζσ ριτρεσ, απόρριψθ παραδοτζου) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5.3 
τθσ Διακιρυξθσ και το άρκρο 205 του Ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
8.2.2 Διαφορζσ, θ επίλυςθ των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ, 
επιλφονται ςφμφωνα με τα λοιπά οριηόμενα ςτθν ελλθνικι νομοκεςία και αρμόδια για τθν επίλυςι τουσ 
είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.  
 
8.2.3 Για τυχόν ευκφνεσ του Ρρομθκευτι που μπορεί να προκφψουν  από τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν 
που κα παράςχει κατά τμιματα και ςτο ςφνολό τουσ, ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Αςτικοφ ι και 
Ροινικοφ Κϊδικα. 
 

Άρκρο Α-9 :ΒΕΒΑΙΩΘ ΠΕΡΑΙΩΘ– ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΤΜΒΑΘ 
9.1 ΒΕΒΑΙΩΘ ΠΕΡΑΙΩΘ 
Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των παραδόςεων τθσ ςφμβαςθσ, εκδίδεται 
Βεβαίωςθ Ρεραίωςθσ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακριβισ θμερομθνία επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ 
Ρρομικειασ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ από τθν υπθρεςία που εκτελεί - διοικεί τθ ςφμβαςθ. 
 
9.2 ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ολοκλθρϊκθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του 
ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι 
θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ 
β). Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  
 

Άρκρο Α-10 :ΑΦΑΛΕΙΑ - ΤΝΣΑΞΘ ΦΑΚΕΛΩΝ 
 11.1 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ) και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά 
ταμεία όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) 
ιςχφουςα Νομοκεςία (Διατάξεισ  περί  ΙΚΑ  κλπ.). 
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίηει το προςωπικό του ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ 
που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ 
(περί  ΙΚΑ  κλπ.). 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ  
εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Ρρομθκευτι. 
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Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
 
11.2 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία, τα μεταφορικά μζςα του  που προορίηονται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 
Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων  είναι ο Ρρομθκευτισ, ο 
οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει για ζλεγχο, όποτε του ηθτθκεί. 
 
11.3 Ρρομθκευτισ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τθν Ανακζτουςα Αρχι  
αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια οχιματοσ κλπ. ακόμθ και για τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ. 
 
11.4  Ο Ρρομθκευτισ για τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ τθσ προμικειασ, κα 
πρζπει να ςυντάξει, αν απαιτθκεί, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία φακζλουσ για τθν εφαρμογι των 
προβλεπόμενων μζτρων για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων  για τθν προςταςία αυτϊν από τυχόν κινδφνουσ που μποροφν να εμφανιςκοφν κατά 
τθν διάρκεια των εν λόγω εργαςιϊν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Βϋ 
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
1. Οι διαγωνιηόμενοι με τθν υποβολι προςφοράσ τεκμαίρεται ότι ζχουν διερευνιςει πλιρωσ τα 
παρακάτω, είναι ενιμεροι των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και ζχουν εκτιμιςει με επάρκεια τουσ 
επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθν διαμόρφωςθ τθσ 
Ρροςφοράσ τουσ: 
• Τθν περιοχι υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
• Τισ επί τόπου ςυνκικεσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
• Τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ. 
• Τθ Διεκνι και Ελλθνικι αγορά εργαςίασ, υλικϊν και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
• Τισ περιοχζσ αποκζςεων των ακατάλλθλων προϊόντων κ.λπ.  
 
2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ρρομθκευτισ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ 
φφςθσ και τοποκεςίασ του χϊρου υλοποίθςθσ, των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ κυρίωσ όςον 
αφορά ςτθν προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν, ςυςκευϊν, οργάνων κ.λπ., ςτισ κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ 
απόκεςθσ ακατάλλθλων θ και πλεοναηόντων προϊόντων και παραπροϊόντων, ςτθ μεταφορά, διάκεςθ, 
διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν. 

Στυλίδα : 21-02-2022 
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