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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2019 

Κ.Α.Ε.  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.820,06 € 

CPV:     37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής  

34991000-0 Φωτιστικά σώματα 

υπαίθριων χώρων  

44212225-2 Στύλοι  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση προμήθειας προϋπολογισμού 82.820,06€ (ογδόντα δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων είκοσι ευρώ και έξι λεπτών) περιγράφεται ο εξοπλισμός που προβλέπεται να 

τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  

Η προμήθεια αυτή, εντάσσεται στο Υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού» Α/Α-2 της Πράξης με 

τίτλο «Αναβάθμιση σχολικού αύλειου χώρου του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» και σε συνδυασμό με 

το υποέργο Υ/Ε-1 της Πράξης, όπου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες υποδομών της προμήθειας, 

έχει σκοπό την πραγματοποίηση βελτιωτικών επεμβάσεων στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου 

Αμπελοκήπων του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη σε άτομα με 

κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ), να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τις δυνατότητες 

άθλησης και να ενισχυθεί ο θεσμός του «ανοικτού σχολείου», αξιοποιώντας τις σχολικές 

εγκαταστάσεις.  

Η πρόταση του παραπάνω έργου υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ10 με τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού 

εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης 

στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Συγκεκριμένα, με την παρούσα προμήθεια, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση του 

παρακάτω εξοπλισμού:  

Τμήμα 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού» 

 Συνθετικού ελαστικού τάπητα (EPDM) στο χώρο του γηπέδου και στο διάδρομο άθλησης 

περιμετρικά του γηπέδου,  

 Δύο (2) εστιών πολυγηπέδου, (μπάσκετ, ποδοσφαίρου και χάντμπολ) καθώς και  

 Τριών (3) οργάνων άθλησης που θα τοποθετηθούν δίπλα στο χώρο του γηπέδου ώστε να 

συμβάλουν στην αρτιότερη προπόνηση και εκγύμνασή των μαθητών. Περιμετρικά του 

γηπέδου, θα υπάρχει διάδρομος άθλησης με ελαστική επίστρωση. 

 Τριών (3) κρηνών πόσιμου νερού 

Τμήμα 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογκού εξοπλισμού» 

 Τρεις (3) σιδηροϊστοί και 6 προβολείς (ο κάθε σιδηροϊστός θα φέρει από δύο (2) προβολείς) 

 Πέντε (5) φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Α-2 της Πράξης, 

ανέρχεται στο ποσό των 82.820,06 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει την 

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισμού καθώς και των κατάλληλων 

φωτιστικών για το φωτισμό του αύλειου χώρου. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

ΤΜΗΜΑ 1. «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού» 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (EPDM) ΠΑΧΟΥΣ 

10-20 ΧΙΛ. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε μια στρώση πάχους 10-20 χιλ. Η στρώση αυτή 

αποτελείται από έγχρωμους κόκκους ελαστικού (καουτσούκ) EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 - 

3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

Οι αποχρώσεις θα επιλεχθούν από την Υπηρεσία βάσει αποχρώσεων RAL, ενώ θα υπάρχει 

παράλληλα η δυνατότητα κατασκευής μιγμάτων με την ανάμειξη έως και 4 διαφορετικών χρωμάτων. 

Θα είναι διαθέσιμες τουλάχιστον οι παρακάτω αποχρώσεις RAL: 1002, 1012, 1014, 1015, 2008, 

3016, 3017, 4003, 4005, 5010, 5012, 5015, 6017, 6021, 6055, 7011, 7037, 7038, 8024, 8025 & 

9010. 

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

υδατοπερατός. Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να 

απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό 

τάπητα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση 

του συνθετικού υλικού. Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης ψεκάζεται με πολυουρεθανικό πράϊμερ 

ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού 

τάπητα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διάστρωση κατάλληλου πάχους αντικραδασμικού τάπητα 

ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) όπου απαιτείται, ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης των 

οργάνων γυμναστικής (χώρος ασφαλείας). 

Θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΥΑ 91808/20. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περατωμένης επιφάνειας 50,00 ευρώ / τ.μ.  

 

2. ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ ή ισοδύναμο 

Αποτελείται από ένα όργανο πιέσεων ώμων και από ένα όργανο έλξεων ώμων, για την ενδυνάμωση 

των μυών του στήθους, της ωμοπλάτης, των κοιλιακών και τη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς 

και των πνευμόνων. Το όργανο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση και άσκηση δύο ατόμων. Θα 

είναι κατασκευασμένο  από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγάλη ανθεκτικότητα στο 

χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 

microns) αντι-οξειδωτικής βαφής μετάλλου, οι βίδες θα είναι ανοξείδωτες, τα δακτυλίδια και οι 

άξονες επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι & δε θα χρειάζονται μελλοντική λίπανση, ενώ θα διαθέτουν 

επίσης ενσωματωμένες ταμπέλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm, με αναλυτικές οδηγίες 
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χρήσεως των οργάνων, τοποθετημένες πάνω στο σκελετό, με διάσταση 1.10 x 0,27m, ώστε να είναι 

ευανάγνωστες. 

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: 2.32m x 0.77m  

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα 

σχέδια της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 2.700,00 ευρώ / τεμάχιο 

 

3. ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ή 

ισοδύναμο 

Αποτελείται από ένα όργανο με παράλληλες μπάρες και από ένα όργανο πάγκου κοιλιακών, για 

ευλυγισία των μυών της μέσης, της πλάτης, της κοιλιάς., των άνω άκρων, των μυών του ώμου, του 

στήθους, το συντονισμό και την ισορροπία του σώματος. Το όργανο επιτρέπει την ταυτόχρονη 

χρήση και άσκηση δύο ατόμων. Θα είναι κατασκευασμένο  από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 

ποιότητας για μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα 

είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-οξειδωτικής βαφής μετάλλου, οι βίδες θα 

είναι ανοξείδωτες, τα δακτυλίδια και οι άξονες επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι & δε θα χρειάζονται 

μελλοντική λίπανση, ενώ θα διαθέτουν επίσης ενσωματωμένες ταμπέλες από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα 1,5mm, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, τοποθετημένες πάνω στο σκελετό, 

με διάσταση 1.10 x 0,27m, ώστε να είναι ευανάγνωστες. 

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: 2.08m x 1,27m x 2.00m 

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα 

σχέδια της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 2.250,00 ευρώ / τεμάχιο 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ή ισοδύναμο 

Το σύστημα ζυγών άθλησης αποτελείται από: 

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

ύψος 2,50 μ.,1.10μ. περίπου. 

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

παράλληλες μπάρες κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής Φ40mm περίπου. 

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

παράλληλους οριζόντιους σωλήνες διατομής Φ40 mm τουλάχιστον, οι οποίοι στηρίζονται σε δυο 

στύλους αντίστοιχα. Ανάμεσα στους δύο αυτούς σωλήνες είναι κολλημένοι πέντε οριζόντιοι σωλήνες 

διατομής Φ40 mm περίπου. Όλοι οι σωλήνες έχουν διατομή τουλάχιστον Φ40 mm. Όλοι οι 

κατακόρυφοι μεταλλικοί στύλοι πακτώνονται. Τα σύστημα ζυγών θα παραδοθεί βαμμένο (με 

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

άκρο των κοιλοδοκών ταπώνονται με μεταλλική τάπα του εμπορίου. Η τάπα θα εφαρμόζει πλήρως 

στο κάθε άνοιγμα και δεν θα επιτρέπει την διείσδυση 

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

γαλβανιζέ ή inox. Το σύστημα ζυγών θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

EN16630. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Μήκος : 7,66 μέτρα., Πλάτος : 1,60 μέτρα,  

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 2,45 μέτρα  

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

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του. 

Ήτοι προμήθεια, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 1.950,00 ευρώ / τεμάχιο 

 

5. ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ή ισοδύναμο 

Η «Εστία πολυγηπέδου» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα είναι 

σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή χρηστών/παιδιών με αναπηρίες. 

Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για εξοπλισμό, ο οποίος θα προσφέρεται για ποικίλες ατομικές και κυριότερα ομαδικές 

αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και χειροσφαίριση, ενισχύοντας έτσι 

την κοινωνικοποίηση των διαφόρων χρηστών/παιδιών. Θα αποτελεί ιδανική διέξοδο για τη 

δραστηριοποίηση των εφήβων μέσω της άθλησης, όπως επίσης και πόλο έλξης με αποτέλεσμα να 

μετατρέπεται σε κέντρο συνάντησης, συνάθροισης και αλληλεπίδρασης. Η κατασκευή αυτή θα 

διαθέτει αρθρωτή δομή και εξαιρετική λειτουργικότητα, η οποία θα εστιάζει στον περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό, θα είναι ανθεκτική στη φθορά από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, και 

ταυτόχρονα θα έχει ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15312: 2007 + Α1: 

2010 «Free access multi - sports equipment - Requirements, including safety and test methods» ή 

άλλου ισοδύναμου. Θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή 

της προσφοράς, αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ασφαλείας και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access 

multi - sports equipment - Requirements, including safety and test methods» ή άλλου ισοδύναμου, 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η επιλογή των υλικών για την «Εστία (ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού) πολλαπλών αθλημάτων - 

μήκους 3,00 m» θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων που θα περιλαμβάνει: 

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

2. Φυσικές απαιτήσεις όπως αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες (διακυμάνσεις 

θερμοκρασίας και υπεριώδης ακτινοβολία, διάβρωση και αποσύνθεση, όζον, υγρασία), χρωματική 

σταθερότητα και κατασκευαστική ευκολία. 

3. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως η δυνατότητα ανακύκλωσης - με την έννοια ότι τα εξαρτήματα 

δεν θα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, π.χ. σταθεροποιητές υπεριωδών χωρίς τη χρήση βάση βαρέων 

μετάλλων. 

4. Οπτικές απαιτήσεις όπως υφή επιφανειών και εύρος στιλπνότητας, το χαμηλό επίπεδο 

αποχρωματισμού λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα 

λόγω φθοράς που συνεπάγονται λιγότερη συντήρηση (ολόσωμα χρωματισμένα υλικά). 
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5. Φροντίδα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των επιφανειών, τη 

μετάδοση θερμότητας, τις στρογγυλεμένες ακμές καθώς και την εργονομική προσαρμογή. 

3. ΥΛΙΚΑ 

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα 

συντίθεται από κατάλληλα διαμορφωμένες δοκούς υποστήριξης, αντιστήριξης και πλαίσια. Θα 

αποτελούνται από σωλήνες τετράγωνης και κυκλικής διατομής. 

Οι σωλήνες των δοκών υποστήριξης, αντιστήριξης (με κατάλληλα διαμορφωμένα «νεύρα» στις 

απολήξεις τους, πάχους 6 mm) και των πλαισίων θα εξασφαλίζουν τη δομική αρτιότητα της 

κατασκευής μέσω επαρκών διατομών. Τα πλαίσια θα απορροφούν τους κραδασμούς, χωρίς τη 

δημιουργία και μεταφορά δονήσεων στο δομικό σκελετό της εστίας (με αποτέλεσμα την απόσβεσή 

τους). Οι δοκοί υποστήριξης τετράγωνης διατομής 80 x 80 mm και πάχους 3 mm θα διαθέτουν στην 

απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από (χαμηλής 

πυκνότητας) πολυαιθυλένιο και θα συνδέονται/προσαρτώνται με πριτσίνια. Το κάθε πλαίσιο θα 

συντίθεται από επιμέρους οριζόντιους και κάθετους σωλήνες, τετράγωνης και κυκλικής διατομής, 

αντίστοιχα. Εσωτερικά του πλαισίου, οι (κάθετοι) σωλήνες κυκλικής διατομής Ø21,3 mm και πάχους 

2 mm θα ενσωματώνονται - σε κατάλληλα διαμορφωμένες οπές - κατά μήκος των (οριζόντιων) 

σωλήνων, τετράγωνης διατομής και θα είναι μεταξύ τους συγκολλημένες (αυτογενώς). Το γεγονός 

αυτό θα εξασφαλίζει την αποφυγή ρωγμών και την αποκοπή των (εσωτερικών) σωλήνων κυκλικής 

διατομής, από το πλαίσιο. Οι κάθετοι σωλήνες θα διαθέτουν επίσης στις απολήξεις τους 

προστατευτικά στοιχεία (τάπες), τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό 

ελαστομερές υλικό. Oι συγκεκριμένες αντιθορυβικές και αντικραδασμικές τάπες θα διαθέτουν προ - 

ενσωματωμένα περικόχλια (παξιμάδια), για τη διευκόλυνση της σύνδεσης/συναρμολόγησης των 

πλαισίων στον δομικό σκελετό (δοκούς υποστήριξης). Η αρθρωτή δομή της κατασκευής με την 

πυκνότητα των δοκών (υποστήριξης - αντιστήριξης) και πλαισίων θα συντελούν στη σταθερότητα της 

κατασκευής. Τα υλικά των προστατευτικών στοιχείων (ταπών) θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε 

ακραίες θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένα, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Το «ταμπλό» και κατ’ επέκταση το στεφάνι καλαθοσφαίρισης θα προσαρτώνται/βιδώνονται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένη δοκό υποστήριξης, τετράγωνης διατομής. Το στεφάνι θα είναι 

κατασκευασμένο από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο και η βαφή του θα έχει πραγματοποιηθεί 

μέσω της μεθόδου της ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Επίσης, θα διαθέτει δίχτυ 

κατασκευασμένο είτε από ειδικής σύστασης πολυαμίδιο με ή χωρίς την ενίσχυση από χαλύβδινο 

σύρμα είτε από αλυσίδες ανοξείδωτου χάλυβα, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων (κατασκευής). Στα διάκενα των κρίκων του στεφανιού θα 

τοποθετούνται πείροι, οι οποίοι αποτρέπουν την παγίδευση (δακτύλου) και θα είναι 

κατασκευασμένοι από (χυτό) πολυαμίδιο. Η επιφάνεια του «ταμπλό» θα είναι κατασκευασμένη από 

ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm με δύο έγχρωμες εξωτερικές 

στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός του θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας 

χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός του και θα 

είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, 
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στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο 

καθαρισμός του θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής του. 

Οι είσοδοι της εστίας θα διαθέτουν μπάρες ασφαλείας, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την 

αποτροπή της εισόδου σε οποιοδήποτε δίτροχο (μηχανοκίνητο και μη) όχημα. Θα μπορούν να 

αφαιρεθούν για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση. Οι μπάρες ασφαλείας - δοκοί αντιστήριξης 

θα συντίθενται από σωλήνες κυκλικής διατομής και θα είναι επίσης κατασκευασμένες από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία 

από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για 

την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε 

διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα 

αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης 

χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση 

βαρέων μετάλλων.  

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την 

ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η 

αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς 

ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο 

δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: Δεν απαιτείται 

Διαστάσεις εξοπλισμού στο έδαφος: 258 cm x 310 cm 

Μέγιστο ύψος εξοπλισμού: 369 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: - cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή και τα 

προβλεπόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 ή άλλο ισοδύναμο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα 

ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση, θεμελίωση και 

συναρμολόγηση, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία, έως της παράδοσης όλης της εγκατάστασης 

σε πλήρη, έντεχνη και ασφαλή λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 5.175,00 ευρώ / τεμάχιο 

 

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΡΗΝΗ ή ισοδύναμο 

Η κρήνη θα αποτελείται από μία στήλη τετραγωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές, πλευράς 

160 mm και συνολικού ύψους 1004 mm. Θα διαθέτει εσχάρα εκροής υδάτων σε ορθογώνιο σχήμα, 

διαστάσεων 418x348 mm.  Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ενώ το 

κυρίως σώμα της κρήνης θα είναι βαμμένο με εποξική βαφή φούρνου.  Η βρύση θα είναι 

επιχρωμιωμένη με μπουτόν χρονοροής. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις: 
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Κυρίως σώμα: 160x160 mm 

Ύψος: 1004 mm 

Ύψος αντλίας: 754 mm 

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

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και τα απαιτούμενα εργαλεία και, όπου απαιτείται, η βάση έδρασης 

από σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 500,00 ευρώ / τεμάχιο 

 

ΤΜΗΜΑ 2. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» 

 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5-6μ. 

Σιδηροϊστός  ηλεκτροφωτισμού ύψους 5-6μ, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 -1 -2 - 3 - 4 - 5 

- 6 - 7 - 8 και πρέπει να παράγονται από βιομηχανία που κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 

Ποιότητας (Quality Assurance), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 σχετικά με την οργάνωση 

λειτουργίας της επιχείρησης. Θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002.  

Ο ιστός θα είναι κωνικός, από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm τουλάχιστον, ποιότητας S235JR EN 

10025 (St-37-2/DIN17100). Θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ (εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου 

καθαρότητας μεγαλύτερης από 99.995 %). Θα είναι βαμμέvος σε κλίβανο με ηλεκτροστατική βαφή 

πούδρας, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας θερμής 

εξέλασης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 ΙΣΤΟΣ ΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ∅140  έως ∅150  mm ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ 

∅60mm. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ. 

 ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x70mm. Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΠAREXEI PROSTASIA 

ΙΡ54 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ.  

 ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54 ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΚ08 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ Η ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΩΣ 16mm2. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ/ΟΝΤΑΙ Ο/ΟΙ 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ/ΟΙ 10 Η 6 Α. 

 ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ S235JR EN 10025, ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΙΔΙΑΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΓΚΥΡΙΩΝ. Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΠΟΔΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ) ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

 ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Μ24Χ750 mm. ΤΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΘΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ Η ΛΑΜΕΣ 30x3 mm 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΙ ΣΤΗ 

ΜΕΣΗ. ΤΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ. H BAΣΗ ΘΑ 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙ-ΕΠΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ10 
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mm, ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

B500A H B500C. 

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του ιστού για έγκριση από την επίβλεψη πριν την τοποθέτηση. 

Τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο φωτιστικά πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζονται σαφώς στους 

επίσημους καταλόγους (prospect) των κατασκευαστριών εταιρειών. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να 

προσκομισθούν στην υπηρεσία μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό έγκριση φωτιστικού. 

 

Στη τιμή περιλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης, η βάση αγκύρωσης, η διαιρετή ποδιά αλουμινίου 

ώστε να καλύπτονται τα αγκύρια, το ακροκιβώτιο του ιστού, και ο μικροαυτόματος του ακροκιβωτίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 625,07 ευρώ / τεμάχιο 

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ισχύoς 86 W ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ LED 

Προβολέας ισχύoς 86 W, ενδεικτικού τύπου Disano 1713 Cripto ή ισοδύναμο και σύμφωνο με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις: 

 

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του φωτιστικού για έγκριση από την επίβλεψη ,πριν την 

τοποθέτηση. Τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο φωτιστικά πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζονται 

σαφώς στους επίσημους καταλόγους (prospect) των κατασκευαστριών εταιρειών. Οι κατάλογοι αυτοί 

πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό έγκριση 

φωτιστικού.  

Η θέση των φωτιστικών είναι αυτή που φαίνεται στα σχέδια εντούτοις μετά από τον πρώτο 

καθορισμό των θέσεων από τον εργολάβο (βασισμένος στη μελέτη) απαραίτητα ενημερώνεται ο 

επιβλέποντας του έργου ο οποίος μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. 

Τα φωτιστικά σώματα θα πληρούν τους κανονισμούς της φωτορύπανσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα φωτιστικά σώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη: 

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή 

της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε 

να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βραχίονα στήριξης από 

γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή στόχευση. 

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 

τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο 

της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 

φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα φέρει 

κατάλληλες διατάξεις που θα προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου 

διανομής για τουλάχιστον 6kV και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και 

όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα έχει συντελεστή 

ισχύος ≥0,9 τουλάχιστον και θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα από το 

οποίο θα προκύπτει ότι είναι “Low Optical Flicker” με ποσοστό flicker≤8% για συχνότητα 

λειτουργίας 50Hz, ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές σε ψηφιακές συσκευές (cameras, tablets, 

laptop κλπ). Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 

11.500lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του προβολέα (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 95W 

ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 85lm/W. H 

θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας 

L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 

80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν 

φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής τους. Ο προβολέας θα έχει βαθμό από 
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εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι. Ο 

προβολέας θα έχει φέρει προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη 

διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του 

φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Ο προβολέας θα 

έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού με γωνία ασυμμετρίας τουλάχιστον 50°. Θα φέρει πιστοποιητικό 

ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 

πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-5 το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του 

φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 

κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα 

EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62471 & EN61547:2009. Το εργοστάσιο 

κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό 

και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004. 

Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1713 Cripto medium 86 W. Συνολική ισχύς φωτιστικού 93 W. 

Περιλαμβάνονται: προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση επί βραχίονα τύπου ¨Τ¨ και  σύνδεση 

με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Η  στήριξη  του προβολέα γίνεται με κατάλληλο δίχαλο 

στερεώσεως, από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο   χάλυβα, που στερεώνεται στο κέλυφος με ανοξείδωτους 

κοχλίες, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα μετακινήσεως του προβολέα.  

Περιλαμβάνεται η εργασία καθ’ ύψος για τη στήριξη του προβολέα και τη σύνδεσή του με το δίκτυο 

ηλεκτρικού ρεύματος και κάθε είδους υλικό και μικροϋλικό που είναι απαραίτητο για τη σωστή και 

πλήρη λειτουργία του. 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 583,36 ευρώ / τεμάχιο  

 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ 

80 -110 W 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED), με βραχίονα, σύμφωνο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις: 

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του φωτιστικού για έγκριση από την επίβλεψη, πριν την 

τοποθέτηση. Τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο φωτιστικά πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζονται 

σαφώς στους επίσημους καταλόγους (prospect) των κατασκευαστριών εταιρειών. Οι κατάλογοι αυτοί 

πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό έγκριση 

φωτιστικού. 

Η θέση των φωτιστικών είναι αυτή που φαίνεται στα σχέδια εντούτοις μετά από τον πρώτο 

καθορισμό των θέσεων από τον εργολάβο (βασισμένος στη μελέτη) απαραίτητα ενημερώνεται ο 

επιβλέποντας του έργου ο οποίος μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. 

Τα φωτιστικά σώματα θα πληρούν τους κανονισμούς της φωτορύπανσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα φωτιστικά σώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη: 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της 

θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 

είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø50mm έως Ø75mm. Θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα 

προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη 

δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15⁰. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από 

διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει 

ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του 
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καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 

διακόπτη ασφαλείας. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο driver με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 

0,9. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο 

της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 

φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 

κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6KV τουλάχιστον και διατάξεις που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν 

να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη 

από 11.500lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει 

τα 85W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 105lm/W. H 

θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες 

λειτουργίας L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των 

πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα 

έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής τους. Το ανωτέρω πιστοποιείται 

με σχετική έκθεση δοκιμών (test report) από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED στην οποία 

εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του 

φωτιστικού) σε συνάρτηση του χρόνου. Ο βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης θα 

είναι τουλάχιστον IP66.  Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία 

σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι 

χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. Θα είναι δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL 

CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτομετρικά στοιχεία του 

φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος 

– δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) 

σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει 

πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το 

πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) βάσει του οποίου θα προκύπτει ότι εντάσσεται στην 

ανώτατη κατηγορία “exempt – risk group 0”. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα 

προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα 

περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το 

οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 

EN61547:2009. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004 

Ενδεικτικός τύπος: Disano / 3282 Rolle Τ3 10LED 700mA, συνολικής ισχύος 85 W 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 

φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσης του στη 

στέψη ιστού 

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

μελέτη – Τεύχος Η/Μ Τεχνικών Προδιαγραφών 

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

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

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

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 

που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ισχύος 80 -110 W, με βραχίονα 

Τιμή ανά τεμάχιο (πλήρως τοποθετημένο): 533,00 ευρώ / τεμάχιο 
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Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μοναδα Ποσοτητα
Τιμή / 

μονάδα
ΤΙΜΗ %ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ €

ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (EPDM) ΠΑΧΟΥΣ 10-20 ΧΙΛ.
ΤΜ 800,00 50,00 40.000,00 24 9.600,00 49.600,00

2
ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑ ΕΛΞΕΩΝ

ΩΜΩΝ ή ισοδύναμο
ΤΕΜ 1 2.700,00 2.700,00 24 648,00 3.348,00

3
ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ή ισοδύναμο
ΤΕΜ 1 2.250,00 2.250,00 24 540,00 2.790,00

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 1 1.950,00 1.950,00 24 468,00 2.418,00

5 ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 2 5.175,00 10.350,00 24 2.484,00 12.834,00

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΡΗΝΗ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 3 500,00 1.500,00 24 360,00 1.860,00

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 58.750,00 14.100,00 72.850,00

ΤΜΗΜΑ 2..ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7 ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5-6μ. ΤΕΜ 3 625,07 1.875,21 24 450,05 2.325,26

8 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύoς 86 W ΤΕΜ 6 583,36 3.500,16 24 840,04 4.340,20

9

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα

με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, χωρίς

βραχίονα ΤΕΜ

5 533,00 2.665,00 24 639,60 3.304,60

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 8.040,37 1.929,69 9.970,06

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 66.790,37 16.029,69 82.820,06  

 

Συνολικό κόστος προμήθειας: 66.790,37 + (ΦΠΑ 24%)16.029,69 = 82.820,06 (Ογδόντα δύο 

χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και έξι λεπτά) 

*Οι τιμές ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο 

 

 

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

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΑΡΤΣΑΛΗ 

Msc Αρχιτεκτων Μηχανικός 

ΠΕ με A'β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών, 

Κατασκευών & Πολεδοδομικών 

Εφαρμογών 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος μηχανικός 

ΠΕ με A' β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη της ΔΤΥ 

 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με A β 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με Aβ           
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η διατύπωση των γενικών 

και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια και 

τοποθέτηση του εξοπλισμού του έργου αναβάθμισης του αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου 

Αμπελοκήπων, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

 

Ο όρος ‘πραγματοποίηση προμήθειας’ περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού, καθώς επίσης και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση 

και πλήρη λειτουργία του αύλειου χώρου του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων για τον οποίον 

προορίζεται, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την Προμήθεια και Τοποθέτηση αθλητικού 

και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, στο 

Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Συγκεκριμένα, με την παρούσα προμήθεια, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω 

εξοπλισμού:  

ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού 

 800 τ.μ. χυτού ελαστικού συνθετικού τάπητα (EPDM) πάχους10-20 χιλ 

 δύο (2) εστίες πολυγηπέδου, (μπάσκετ, ποδοσφαίρου και χάντμπολ) καθώς και  

 τρία (3) όργανα άθλησης που θα τοποθετηθούν δίπλα στο χώρο του γηπέδου ώστε να 

συμβάλουν στην αρτιότερη προπόνηση και εκγύμνασή των μαθητών.  

 Τριών (3) κρηνών πόσιμου νερού 

 

ΤΜΗΜΑ 2  Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 τρεις (3) σιδηροϊστοί και 6 προβολείς (ο κάθε σιδηροϊστός θα φέρει από δύο (2) προβολείς) 

 πέντε (5) φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2019 

Κ.Α.Ε.  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.820,06 € 

CPV:     37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής  

34991000-0 Φωτιστικά σώματα 

υπαίθριων χώρων  

44212225-2 Στύλοι  
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 

δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 76928/21 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας 

με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075/13-07-21)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 

άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] 

 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 

 Την με αριθμ. 2813/22-05-19 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ 

(ΑΔΑ: Ω9ΣΧ7ΛΛ-Η2Χ) 

 Την με αριθμ.4590/27-08-20 απόφαση τροποποίησης της Πράξης (ΑΔΑ: 9ΛΗΘ7ΛΛ-7ΔΖ) 
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 Τo με αριθμό πρωτ. **/**-**-21 έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την δημοπράτηση 

του έργου 

 Την με αριθμ.πρωτ. **/**-**-21 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **) σύμφωνα με την 

οποία η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ** σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του Φορέα και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η 

διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης και καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ (ΑΔΑΜ: **) 

 Την με αριθμ.**/**-**-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 Την με αριθμό **/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **) αναφορικά με την 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

 Την με αριθμό 426/21-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΟΛΘΩΨΕ-ΟΟΝ) 

αναφορικά με την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής. 

 Την με αριθμό 1345/30-09-20 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΥΚΕΩΨΕ-2ΟΙ) αναφορικά με τον 

ορισμό αντιδημάρχων 

 Την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών στην αγορά,  

που είχε αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό  21DIAB000018434 και στο site του δήμου για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

Επιπλέον έχουν εφαρμογή: 

 

 Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN). 

 Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 

 Οι Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα, καθώς και άλλες διατάξεις 

(νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ) που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που 

οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, τότε 

ισχ/υουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). 

 Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές Προδιαγραφές, κανονισμούς 

και πρότυπα, μπορούν εναλλακτικά να εφαρμοστούν οι Γερμανικοί Κανονισμοί και 

προδιαγραφές ή άλλοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

 Στην περίπτωση που στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και 

αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη για το 

ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος 

που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ισχύουν τα εξής: 

α. Κτιριοδομικός Κανονισμός 

β. Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων 

γ. ΕΚΩΣ 2000 (Ελληνικός Κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος) 

δ. ΕΑΚ 2003 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) 
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ε. ΚΤΣ 2016 (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος) 

στ. ΚΤΧ 08 (Κανονισμός Τεχνολογίας Χ άλυβα Σκυροδέματος) 

ζ. Οι Ευρωκώδικες 

η. ο ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) Ν.4067/2012 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 82.820,06 € (Ογδόντα δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων είκοσι ευρώ και έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

 

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί σαφές τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και 

πλήρως ελέγξει τη φύση και το χώρο τοποθέτησης και εφαρμογής της προμήθειας και έχει πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι αφορά: 

1. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής εναπόθεσης 

προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων-καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των 

υλικών, 

2. Τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος 

και οδών προσπέλασης, 

3. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως στον τόπο του έργου, 

4. Την υπάρχουσα κατάσταση του αύλειου χώρου του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων και των 

υποστρωμάτων που θα τοποθετηθεί ο αθλητικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και έχει 

προϋπολογίσει και συμπεριλάβει στην κοστολόγηση της προσφοράς του όλες τις απαραίτητες 

εργασίες ομαλοποίησης και καλής τοποθέτησης του αθλητικού και Η/Μ εξοπλισμού. 

5. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 

υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 

υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών 

τοποθέτησης του εξοπλισμού. 

6. Δεδομένου ότι, η ανάθεση αφορά υποέργο της Πράξης «Αναβάθμιση αύλειου χώρου του 4ου 

Γυμνασίου Αμπελοκήπων», για την έναρξη της σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κάποιες 

από τις εργασίες του υποέργου «Κατασκευαστικές εργασίες στον αύλειο χώρο». 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

 

Δεδομένου ότι, η ανάθεση αφορά σε υποέργο της Πράξης «Αναβάθμιση αύλειου χώρου του 4ου 

Γυμνασίου Αμπελοκήπων»  και για την έναρξη της σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

κάποιες από τις εργασίες του υποέργου «Κατασκευαστικές εργασίες στον αύλειο χώρο», ως χρόνος 

έναρξης της σύμβασης ορίζεται η έγγραφή ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

Η διάρκεια της σύμβασης επομένως ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την  έγγραφη ειδοποίηση από 

την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 
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6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της Προμήθειας και Τοποθέτησης του αθλητικού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της σύμβασης, ασκούνται από την ορισμένη για το σκοπό αυτό 

Επιτροπή Παραλαβής του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης και συνεπικουρείται από τη Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, η οποία ορίζει 

τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με τα ειδικότερα τεχνικά θέματα, τα χαρακτηριστικά 

των υλικών και την επικουρική επίβλεψη των εργασιών. Οι επιβλέποντες μηχανικοί θα 

παρακολουθούν τις εργασίες τοποθέτησης, θα ελέγχουν τα υλικά προς προμήθεια, θα ελέγχουν την 

καλή εφαρμογή τους και γενικά θα προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα ενεργούν όπως 

απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών, ώστε να 

ενημερώσουν την Επιτροπή Παραλαβής για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης του 

εξοπλισμού. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στον 

αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων όποτε το κρίνει απαραίτητο η Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

όπως και να ενημερώνει αρμοδίως για την εκτέλεση εργασιών. Ο Διευθύνων από μέρους της 

αναδόχου επιχείρησης, υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να συνοδεύει τους 

υπαλλήλους που επιβλέπουν τις εργασίες, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση 

στον τόπο του έργου ή στον τόπο παραγωγής. 

 

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ,ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση τοποθέτησης του εξοπλισμού.: 

ΠΔ305/96 (αρ. 7-9), Ν4412/2016 (αρ.138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ.42). 

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

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΑΡΤΣΑΛΗ 

Msc Αρχιτεκτων Μηχανικός 

ΠΕ με A'β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών, 

Κατασκευών & Πολεδοδομικών 

Εφαρμογών 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος μηχανικός 

ΠΕ με A' β 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

α/α Προϊσταμένη της ΔΤΥ 

 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με A β 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΠΕ με Aβ           
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