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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Μελέτης  10/2017 

  

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» 
 
Προϋπολογισμός δαπάνης …………………...€198.280,00......………………ΕΤΡΩ. 
 
Υ.Π.Α. 24%…………… ……………....................€47.587,20……..……………ΕΤΡΩ. 
 
ύνολο απαιτούμενης πίστωσης : ……………€245.867,20  .…….….……….ΕΤΡΩ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 10/2017 

 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση, 
τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών σταδίων Μυκόνου  με σκοπό τη 
δυνατότητα τέλεσης των «Αιγαιοπελαγίτικων» και άλλων αγώνων. Σα κοινωνικά 
οφέλη, που αναμένονται να προκύψουν από το παραπάνω  αθλητικό γεγονός, 
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τον Δήμο Μυκόνου. υγκεκριμένα, 
συντηρούνται και εξοπλίζονται με τα απαραίτητα όργανα στίβου οι ήδη υπάρχουσες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, προβάλλονται τα τοπικά σωματεία και οι αθλητές, 
καλλιεργείται η αθλητική παιδεία και τέλος αποτελούν σημαντική στήριξη της 
οικονομίας του νησιού μας, αφού μετακινούνται και παραμένουν στον τόπο 
διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον 600 άτομα για τρείς με τέσσερις μήνες. 

 
Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:  

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1 βατήρας εκκίνησης 8 Σεμάχιο  

2 καμπανάκι με στροφόμετρο 1 Σεμάχιο 

3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 

4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 

5 σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής 1 ετ 

6 πίνακα αποτελεσμάτων 4 Σεμάχιο 

7 πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας 1 Σεμάχιο 

8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 

9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 

10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 

11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 

12 αναστολέα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 

14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 

15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 

16 πυραμίδες ένδειξης επίδοσης δίσκου 1 Σεμάχιο 

17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 

18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 

19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 

20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 

21 κλωβός δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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23 βαλβίδα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

24 βαλβίδα δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

25 

βαλβίδα αγώνων άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

26 

πάγκο αναπληρωματικών 14 
καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

27 

πάγκο αναπληρωματικών 6 
καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

28 

συνθετικό τάπητα  με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

29 συνθετικό τάπητα τύπου "SANDWICH" 575 τμ 

 

Σα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37400000-2 (Αθλητικά είδη και 
εξοπλισμός), 37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός), 37421000-5 (Σάπητες 
γυμναστηρίων). 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 245.867,20 € 

συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΥΠΑ: € 198.280,00  ΥΠΑ 
24% : € 47.587,20). 

 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους (Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-

7336.0001). 
           Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το 
σύνολο της μελέτης και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) 
«Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

   
 

                     

Μύκονος   05-05-2017 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

Μύκονος 05-05-2017 
Η υντάξασα 

 
 

καγιά Ελένη 
Πολτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:  10/2017 
 

 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

βατήρας 
εκκίνησης 8 

Σεμάχιο  
200 1.600,00 € 

2 

καμπανάκι με 
στροφόμετρο 1 

Σεμάχιο 
800 800,00 € 

3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 480 960,00 € 

4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 300 19.500,00 € 

5 

σετ πυραμίδων 
ένδειξης 
διαδρομής 1 

ετ 

950 950,00 € 

6 

πίνακα 
αποτελεσμάτων 4 

Σεμάχιο 
1.300,00 5.200,00 € 

7 

πυραμίδας 
ένδειξης επίδοσης 
σφαίρας 1 

Σεμάχιο 

1.520,00 1.520,00 € 

8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 80 320,00 € 

9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 90 270,00 € 

10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 110 330,00 € 

11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 130 260,00 € 

12 

αναστολέα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
450 450,00 € 

13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 120 360,00 € 

14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 125 375,00 € 

15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 135 405,00 € 

16 

πυραμίδες 
ένδειξης επίδοσης 
δίσκου 1 

Σεμάχιο 

1.550,00 1.550,00 € 

17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 190 570,00 € 

18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 195 585,00 € 

19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 220 660,00 € 

20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 230 690,00 € 

21 

κλωβός 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
19.000,00 19.000,00 € 

22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 160 640,00 € 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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23 

βαλβίδα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
1.300,00 1.300,00 € 

24 

βαλβίδα 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
2.185,00 2.185,00 € 

25 

βαλβίδα αγώνων 
άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

1.600,00 4.800,00 € 

26 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
14 καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

4.000,00 16.000,00 € 

27 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
6 καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

2.000,00 4.000,00 € 

28 

συνθετικό τάπητα  
με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

30 90.000,00 € 

29 

συνθετικό τάπητα 
τύπου 
"SANDWICH" 575 

τμ 

40 23.000,00 € 

   

ΤΝΟΛΟ 198.280,00 € 

   

Υ.Π.Α 24% 47.587,20 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

245.867,20 € 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μύκονος 05-05-2017 
Η υντάξασα 

 
 
 
 

καγιά Ελένη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 10/2017 
 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

βατήρας 
εκκίνησης 8 

Σεμάχιο  
200 

 

2 

καμπανάκι με 
στροφόμετρο 1 

Σεμάχιο 
800 

 3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 480 
 4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 300 
 

5 

σετ πυραμίδων 
ένδειξης 
διαδρομής 1 

ετ 

950 
 

6 

πίνακα 
αποτελεσμάτων 4 

Σεμάχιο 
1.300,00 

 

7 

πυραμίδας 
ένδειξης επίδοσης 
σφαίρας 1 

Σεμάχιο 

1.520,00 
 8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 80 
 9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 90 
 10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 110 
 11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 130 
 

12 

αναστολέα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
450 

 13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 120 
 14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 125 
 15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 135 
 

16 

πυραμίδες 
ένδειξης επίδοσης 
δίσκου 1 

Σεμάχιο 

1.550,00 
 17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 190 
 18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 195 
 19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 220 
 20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 230 
 

21 

κλωβός 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
19.000,00 

 22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 160 
 

23 

βαλβίδα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
1.300,00 

 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
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24 

βαλβίδα 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
2.185,00 

 

25 

βαλβίδα αγώνων 
άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

1.600,00 
 

26 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
14 καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

4.000,00 
 

27 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
6 καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

2.000,00 
 

28 

συνθετικό τάπητα  
με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

30 
 

29 

συνθετικό τάπητα 
τύπου 
"SANDWICH" 575 

τμ 

40 
 

   

ΤΝΟΛΟ 

 

   

Υ.Π.Α 24% 

 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
Ημερομηνία:  .…/…../….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :10/2017 
 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων στον στίβο του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Μυκόνου, 
η προμήθεια νέου ταρτάν με την απόξεση του παλιού και επέκταση του ήδη 
υπάρχοντος σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
 
Άρθρο 1. Προμήθεια βατήρα εκκίνησης 
Προμήθεια βατήρα εκκίνησης αγώνων, κατασκευασμένος από αλουμίνιο με 
ελαστικό στρώμα στις θέσεις εκκίνησης (αυξημένου πλάτους),με ρύθμιση σε 4 θέσεις 
και πιστοποίηση IAAF. 
Άρθρο 2. Προμήθεια καμπανάκι με στροφόμετρο 
Προμήθεια καμπανάκι με στροφόμετρο. Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό που 
στηρίζει τις δύο κασέτες με την αρίθμηση των γύρων και ένα καμπανάκι. Διαθέτει 
δύο τροχούς για την εύκολη μετακίνηση του. 
Άρθρο 3. Προμήθεια πιστόλι εκκίνησης 
Προμήθεια πιστόλι εκκίνησης αγώνων 38mm και δύο κουτιά άσφαιρων για πιστόλι 
αγώνων 38mm. 
Άρθρο 4. Προμήθεια εμποδίου 
Προμήθεια πτυσσόμενου εμποδίου στίβου αγώνων με πιστοποίηση IAAF, 
κατασκευασμένο από 100% ανοδιωμένο αλουμίνιο και θα πρέπει να 
συναρμολογείται από 3 τμήματα. Σα αντίβαρα της βάσης θα πρέπει να ρυθμίζονται 
εύκολα με μια απλή κίνηση του ποδιού. Σο ύψος θα πρέπει να ρυθμίζεται στα 
686mm, 762mm, 838mm, 914mm, 991mm και 1067mm. 
Άρθρο 5. Προμήθεια σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής 
Προμήθεια σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής, κατασκευασμένα από 
πολυαιθυλένιο, σε σχήμα κόλουρης τριγωνικής πυραμίδας με άνοιγμα λαβής στο 
άνω μέρος.  ύψους 63 εκ. και βάρους 2kg. Σο σετ θα πρέπει να περιέχει 8 πυραμίδες.  
Άρθρο 6. Προμήθεια πίνακα αποτελεσμάτων 
Προμήθεια πίνακα αποτελεσμάτων επίδοσης απλό. 
Άρθρο 7. Προμήθεια πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας 
Προμήθεια πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας. Θα πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. χήματος τριγωνικής κόλουρης πυραμίδας με λαβή για 
εύκολη τοποθέτηση. Ύψος 35cm και πλάτος 30cm . ετ τον 7 τεμαχίων με ενδείξεις 
10-12-14-16-18-20-22m. 
Άρθρο 8. Προμήθεια σφαίρα 3kg 
Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 3kg με πιστοποίηση IAAF. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο, να έχει διάμετρο Ø85mm και 
χρώμα χρυσό. 
Άρθρο 9. Προμήθεια σφαίρα 4kg 
Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 4kg με πιστοποίηση IAAF. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα, με διάμετρο Ø109mm και χρώμα 
χρυσό. 
 
 
 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 
 

 



ΠΡΜ  10_17                                                                     9 

 

Άρθρο 10. Προμήθεια σφαίρα 5kg 
Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 5kg με πιστοποίηση IAAF. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με διάμετρο Ø100mm και 
χρώμα ασημί. 
Άρθρο 11. Προμήθεια σφαίρα 7.260gr 
Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 7.260gr με πιστοποίηση IAAF. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο, να έχει διάμετρο Ø110mm και 
χρώμα χρυσό. 
Άρθρο 12. Προμήθεια αναστολέα σφαιροβολίας 
Προμήθεια αναστολέα σφαιροβολίας κατασκευασμένο από βραδέως αναπτυσσόμενο 
σκληρό πεύκο και βαμμένο σε χρώμα λευκό με πιστοποίηση IAAF. 
Άρθρο 13. Προμήθεια δίσκου 1kg 
Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 1kg με 
πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο 
fiberglass με μεταλλικό δαχτυλίδι. 
Άρθρο 14. Προμήθεια δίσκου 1,5kg 
Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 1,5kg 
με πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο 
fiberglass με μεταλλικό δαχτυλίδι. 
Άρθρο 15. Προμήθεια δίσκου 2kg 
Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 2kg με 
πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο 
fiberglass με μεταλλικό δαχτυλίδι. 
Άρθρο 16. Προμήθεια πυραμίδων ένδειξης επίδοσης δίσκου 
Προμήθεια πυραμίδων ένδειξης επίδοσης δίσκου σε σετ των επτά (7) τεμαχίων. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο. χήματος τριγωνικής 
κόλουρης πυραμίδας με λαβή για εύκολη τοποθέτηση. Ύψος 63cm και βάρος 2kg με 
ενδείξεις 30-40-50-60-70-80- 90m. 
Άρθρο 17. Προμήθεια ακόντιου 500gr 
Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  500gr με πιστοποίηση IAAF, 
αλουμινίου (all-around). 
Άρθρο 18. Προμήθεια ακόντιου 600gr 
Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  600gr με πιστοποίηση IAAF, 
αλουμινίου (all-around). 
Άρθρο 19. Προμήθεια ακόντιου 700gr 
Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  700gr με πιστοποίηση IAAF, 
αλουμινίου (all-around). 
Άρθρο 20. Προμήθεια ακόντιου 800gr 
Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  800gr με πιστοποίηση IAAF, 
αλουμινίου (all-around). 
Άρθρο 21. Προμήθεια κλωβού δισκοβολίας 
Προμήθεια κλωβού δισκοβολίας αγώνων,  ο οποίος να είναι κατασκευασμένος από 
πυλώνες αλουμίνιου ανοδιωμένους σε ασημί χρωματισμό οι οποία να βιδώνονται σε 
ειδικές άγκυρες σε τσιμέντο, ύψους έως 5m, ανθεκτικό και ελαστικό δίχτυ για σωστή 
απορρόφηση της ενέργειας κρούσης και εύκολο στο μάζεμα και τη  μεταφορά. Θα 
πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα μέσα σε τρεις (3) ώρες το πολύ με λιγότερα 
από 5 άτομα, χωρίς την χρήση γερανού. 
Άρθρο 22. Προμήθεια μετροταινιών  
Προμήθεια μετροταινιών στίβου με καρφί 20, 50 και 100μ από fiberglass με 
ανθεκτικό πλαστικό σκελετό και χειρολαβή. 
Άρθρο 23. Προμήθεια βαλβίδας σφαιροβολίας 
Προμήθεια βαλβίδας σφαιροβολίας αγώνων διαμέτρου 2,135μ. με πιστοποίηση 
IAAF, με την τοποθέτηση της. 
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Άρθρο 24. Προμήθεια βαλβίδας δισκοβολίας 
Προμήθεια βαλβίδας δισκοβολίας διαμέτρου 2,5μ. με πιστοποίηση IAAF, με την 
τοποθέτηση κλωβού αγώνων. 
Άρθρο 25. Προμήθεια βαλβίδων αγώνων άλματος μήκους τριπλούν 
Προμήθεια βαλβίδων αγώνων άλματος μήκους τριπλούν με πιστοποίηση IAAF, με 
την τοποθέτηση τους. 
Άρθρο 26. Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 14 καθισμάτων 
Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 14 καθισμάτων με σκέπαστρο. Σο κύριο 
δομικό υλικό κατασκευής του πάγκου πρέπει να είναι κοιλοδοκός των παρακάτω 
διατομών: 80x40x2mm, & 40x40x2mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πλαισίου στήριξης του πάγκου. Για 
την βάση του πάγκου που εδράζεται στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 
κοιλοδοκός 80x40x2mm. Επίσης, ο ίδιος κοιλοδοκός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή των πλαϊνών τμημάτων του πάγκου μαζί με τις ενισχύσεις των 
πλαϊνών σε σχήμα V. Σο πλάτος του πλαϊνού τμήματος που εδράζεται στο δάπεδο θα 
πρέπει να είναι 80cm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του πίσω μέρους του πάγκου ανά 1,5m και πρέπει 
να είναι διαμορφωμένος σε σχήμα καμπύλης. Σο τελικό ύψος θα πρέπει να είναι 
2,05m.  
Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να βαφτεί με μια στρώση 
αντισκουριακό και δύο στρώσεις από σατινέ γυαλιστερό χρώμα.  
Για την κάλυψη του πίσω μέρους του πάγκου και για τα πλαϊνά θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κυψελοειδή πολυκαρμπονικό πάχους 6mm. Για την στήριξη του 
κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γωνία αλουμινίου 
40Φ20mm και λάμα αλουμινίου 50mm. Σα καθίσματα θα πρέπει να είναι πλαστικά, 
με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.  
Σο μήκος συνολικά του πάγκου θα πρέπει να είναι 7m και να έχει 14 καθίσματα.  
Ο πάγκος αναπληρωματικών με σκέπαστρο θα πρέπει να διαθέτει τροχούς με στοπ 
για να μεταφέρεται εύκολα. την τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση 
μέσα στο γήπεδο. 
Άρθρο 27. Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 καθισμάτων 
Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 καθισμάτων με σκέπαστρο. Σο κύριο 
δομικό υλικό κατασκευής του πάγκου πρέπει να είναι κοιλοδοκός των παρακάτω 
διατομών: 80x40x2mm, & 40x40x2mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πλαισίου στήριξης του πάγκου. Για 
την βάση του πάγκου που εδράζεται στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 
κοιλοδοκός 80x40x2mm. Επίσης, ο ίδιος κοιλοδοκός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή των πλαϊνών τμημάτων του πάγκου μαζί με τις ενισχύσεις των 
πλαϊνών σε σχήμα V. Σο πλάτος του πλαϊνού τμήματος που εδράζεται στο δάπεδο θα 
πρέπει να είναι 80cm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του πίσω μέρους του πάγκου ανά 1,5m και πρέπει 
να είναι διαμορφωμένος σε σχήμα καμπύλης. Σο τελικό ύψος θα πρέπει να είναι 
2,05m.  
Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να βαφτεί με μια στρώση 
αντισκουριακό και δύο στρώσεις από σατινέ γυαλιστερό χρώμα.  
Για την κάλυψη του πίσω μέρους του πάγκου και για τα πλαϊνά θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κυψελοειδή πολυκαρμπονικό πάχους 6mm. Για την στήριξη του 
κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γωνία αλουμινίου 
40Φ20mm και λάμα αλουμινίου 50mm. Σα καθίσματα θα πρέπει να είναι πλαστικά, 
με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.  
Σο μήκος συνολικά του πάγκου θα πρέπει να είναι 3m και να έχει 6 καθίσματα.  
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Ο πάγκος αναπληρωματικών με σκέπαστρο θα πρέπει να διαθέτει τροχούς με στοπ 
για να μεταφέρεται εύκολα. την τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση 
μέσα στο γήπεδο. 
Άρθρο 28. Προμήθεια συνθετικού τάπητα  με τη μέθοδο της "απόξεσης" 
Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τελικού πάχους 13 έως 15 χιλ., 
χρώματος ερυθροφαίου ή πρασίνου, που ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της 
παρ. 2.2 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ' ότι αφορά την 
υδροπερατότητα (2.2 τους υδροπερατούς τάπητες µε συντελεστή απορρόφησης 
ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την 
κατασκευή κατάλληλης αποστραγγιστικής υπόβασης, πέρα από τους τυχόν 
αναγκαίους αποδέκτες συλλογής των επιφανειακά  απορρεόντων ομβρίων (π.χ. 
φρεάτια ή περιμετρικό κανάλι), στην κατηγορία των ταπήτων της.  
- παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους 
συνθετικούς τάπητες που αποτελούνται από µία στρώση κόκκων λάστιχου ή 
ανακυκλωμένου λάστιχου, ή ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή βουλκανισμένου λάστιχου, 
συνδεδεμένων συνήθως µε πολυουρεθάνη (P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από μία 
στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) ή βουλκανισμένου λάστιχου 
που μαζί µε τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. ή το ειδικό προφίλ 
(προκειμένου για πλήρως προκατασκευασμένους συνθετικούς τάπητες) που έχει 
ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να 
είναι από 13 χιλιοστά κατ’ ελάχιστο  μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο)  
- παρ.3.4.γ των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.γ. τους 
συνθετικούς τάπητες των οποίων η κάτω στιβάδα αποτελείται από καθαρή 
πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και κόκκους ανακυκλωμένου 
λάστιχου αναμεμειγμένους στην μάζα της πολυουρεθάνης σε μέγιστο ποσοστό 40%, η 
άνω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) ελαχίστου πάχους 2 χιλ. µε 
εμβαπτισμένους εν μέρει κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U και έχουν 
συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ’ ελάχιστο μέχρι και 15 χιλ. κατά μέγιστο)                                
ε ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση του, πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της 
παρ. 6 του τεύχους Σεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 - ΤΝΘΕΣΙΚΟ 
ΣΑΠΗΣΑ της Τπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων στην τιμή των 
δαπανών για τη γραμμογράφησή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF και των 
δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που αφορά στην 
Γραμμογράφηση καθώς και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων  
-της παρ. 6 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.6. Η 
επικάλυψη ενός στίβου ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου µε συνθετικό τάπητα 
πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται, την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του 
σε σχέση µε την αθλητική του λειτουργία και συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες 
και την προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά (απόσβεση των κρουστικών 
δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα), πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση. 
τον υπάρχοντα τάπητα πρέπει να γίνει εργασία απόξεσης ώστε να φύγουν τα 
σαθρά τμήματα. τη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί ειδικό πολυουρεθανικό αστάρι 
(Primer) και να εφαρμοστεί υλικό έγχρωμής πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε υγρή 
μορφή πάχους 4 χιλιοστών και βάρους 4 κιλών ανά μ2. Έπειτα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί επίπαση με ελαστικούς κόκκους EPDM 1-3,5 mm οι οποίοι θα 
πρέπει να εμβαπτισθούν στην υγρή πολυουρεθάνη. Σέλος, μετά τον πολυμερισμό της 
πολυουρεθάνης με ειδικό μηχάνημα απορρόφησης πρέπει να απομακρυνθούν οι 
κόκκοι που δεν έχουν επικολληθεί. 
τα τμήματα όπου έχουν πλήρως καταστραφεί ή αποκολληθεί πρέπει να γίνει 
πλήρης κατασκευή συστήματος “σάντουιτς” όπως προβλέπεται από την πρότυπη 
περιγραφή της παρ 3.4.β. της Γ.Γ.Α.  
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την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων 
υλικών και των απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο παράδοσης, με την 
αποξήλωση και την πλήρη  επανατοποθέτηση του συστήματος, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των υλικών της Πρότυπης Σεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. και την 
τεχνική περιγραφή της  μελέτης, καθώς και η προμήθεια της  γραμμογράφησης  όπως  
αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12. Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός µε χρώμα, 
της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της γραμμογράφησης των 
γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι µατ και άρρηκτα συγκολλημένος µε τον 
συνθετικό τάπητα. Σο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
εναρμονίζεται, σε σχέση µε την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. 
Η σχετική αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Σα χρώματα  
γραμμογραφήσεως πρέπει να μην αλλάζουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις 
ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας (απορροή όμβριων) του συνθετικού 
τάπητα. τις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως σύμφωνα µε την παράγραφο 
DIN 6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα να 
σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαμπρότητα (στην 
αμέσως επόμενη βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα µε τον DIN 54001)  της 
πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς 
κανονισμούς  της διεθνούς Ομοσπονδίας IAAF για  τους  συνθετικούς τάπητες. 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  

1. Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού 
συστήματος που προσφέρουν και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο 
πιστοποιημένο από την IAAF ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού ΕΝ  14.887 /2013.  

2. Πιστοποίηση των υλικών που θα τοποθετηθούν, ήτοι εργαστηριακό 
πιστοποιητικό για τους κόκκους EPDM ότι πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 
54.001 καθώς και για την αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες του Ηλίου. 

3. Εργαστηριακό έλεγχο ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Κανονισμών για Αθλητικά δάπεδα NF P 90-100/2008. 

4. Πιστοποίηση του προμηθευτικού οίκου ότι είναι οικολογικής παραγωγής 
προϊόντων ECOSPECIFIER GLOBAL .   

5. Τπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι το σύστημα και τα υλικά είναι 
Ευρωπαϊκής προέλευσης.    

6. Δικαιολογητικά εμπειρίας του συμμετέχοντα στην κατασκευή τουλάχιστον 
ενός σταδίου ταρτάν (συνθετικού τάπητα) με βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας που το κατασκεύασε την τελευταία τριετία με αντίστοιχο 
πολυουρεθανικό τάπητα, σε Δημόσιο τάδιο στην Ελλάδα.  

7. Πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 
«Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του οίκου παραγωγής του ελαστικού 
τάπητα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και 
η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 29. Προμήθεια συνθετικού τάπητα τύπου "SANDWICH" 
Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τελικού πάχους 13 έως 15 χιλ., 
χρώματος ερυθροφαίου ή πρασίνου, που ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της:               
 - παρ. 2.2 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ' ότι αφορά την 
υδροπερατότητα (2.2 τους υδροπερατούς τάπητες µε συντελεστή απορρόφησης 
ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την 
κατασκευή κατάλληλης αποστραγγιστικής υπόβασης, πέρα από τους τυχόν 
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αναγκαίους αποδέκτες συλλογής των επιφανειακά  απορρεόντων ομβρίων (π.χ. 
φρεάτια ή περιμετρικό κανάλι), στην κατηγορία των ταπήτων της.  
- παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους 
συνθετικούς τάπητες που αποτελούνται από µία στρώση κόκκων λάστιχου ή 
ανακυκλωμένου λάστιχου, ή ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή βουλκανισμένου λάστιχου, 
συνδεδεμένων συνήθως µε πολυουρεθάνη (P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από μία 
στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) ή βουλκανισμένου λάστιχου 
που μαζί µε τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. ή το ειδικό προφίλ 
(προκειμένου για πλήρως προκατασκευασμένους συνθετικούς τάπητες) που έχει 
ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να 
είναι από 13 χιλιοστά κατ’ ελάχιστο  μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο)  
- ή παρ.3.4.γ των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.γ. τους 
συνθετικούς τάπητες των οποίων η κάτω στιβάδα αποτελείται από καθαρή 
πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και κόκκους ανακυκλωμένου 
λάστιχου αναμεμειγμένους στην μάζα της πολυουρεθάνης σε μέγιστο ποσοστό 40%, η 
άνω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) ελαχίστου πάχους 2 χιλ. µε 
εμβαπτισμένους εν μέρει κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U και έχουν 
συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ’ ελάχιστο μέχρι και 15 χιλ. κατά μέγιστο)    
ε ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση του, πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της 
παρ. 6  των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.6. Η επικάλυψη 
ενός στίβου ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου µε συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι 
τέτοια που να εγγυάται, την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση µε την 
αθλητική του λειτουργία και συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την 
προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά (απόσβεση των κρουστικών 
δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα). 
                                                                             
Η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων 
σε αναφορά µε τις ακόλουθες ιδιότητες. ΤΠΟΦΩΡΗΗ, ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΡΟΣΗΣΑ, 
ΑΝΣΟΦΗ Ε ΚΑΣΑΠΟΝΗΗ ΑΠΟ ΚΑΡΥΙΑ (SPIKES), ΑΝΣΟΦΗ Ε ∆ΙΑΣΡΗΗ, 
ΑΝΣΟΦΗ Ε ΚΑΤΗ, ΑΝΣΟΦΗ Ε ΓΗΡΑΝΗ, ΑΝΣΟΦΗ Ε ΑΠΟΚΟΛΛΗΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΒΑΗ του τεύχους Σεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 - 
ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΣΑΠΗΣΑ της Τπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων 
στην τιμή των δαπανών για τη γραμμογράφησή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
IAAF, των δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που αφορά στην 
Γραμμογράφηση και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των απαιτήσεων της 
παρ. 6. του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., πλήρως γραμμογραφημένος και 
έτοιμος για χρήση. 
 
την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων 
υλικών και  των  απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο παράδοσης, με την 
αποξήλωση και την πλήρης επανατοποθέτηση του συστήματος, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των υλικών της Πρότυπης Σεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. και την 
τεχνική περιγραφή της  μελέτης  και η προμήθεια της  γραμμογράφησης  όπως  αυτή  
καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12 ( παρ.6.12. Ο χρωματισμός  ή ο ψεκασμός με 
χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της γραμμογράφησης 
των γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι µατ και άρρηκτα συγκολλημένος µε τον 
συνθετικό τάπητα. Σο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
εναρμονίζεται, σε σχέση µε την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. 
Η σχετική αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Σα χρώματα  
γραμμογραφήσεως πρέπει να µην αλλάζουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις 
ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας (απορροή όμβριων) του συνθετικού 
τάπητα. τις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως σύμφωνα µε την παράγραφο 
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DIN 6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα να 
σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαµπρότητα (στην 
αμέσως επόμενη βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα µε τον DIN 54001)  της 
πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς 
κανονισμούς  της διεθνούς Ομοσπονδίας IAAF για  τους  συνθετικούς τάπητες. 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν, κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  

1. Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού 
συστήματος που προτείνει και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο 
πιστοποιημένο από την IAAF ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού ΕΝ 14.887 /2013 και του DIN 18035/7 2014-10 και ακαυστότητας 
κατά ISO 11925-2/2010.                                                                                                                    

2. Πιστοποίηση των υλικών που θα τοποθετηθούν, ήτοι εργαστηριακό 
πιστοποιητικό για τους Κόκκους EPDM ότι πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 
54.001 και για την αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες του Ηλίου. 

3. Εργαστηριακό έλεγχο ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Κανονισμών για Αθλητικά δάπεδα NF P 90-100/2008 και να είναι σύμφωνο 
με την μελέτη. 

4. Πιστοποίηση του προμηθευτικού οίκου ότι είναι οικολογικής παραγωγής 
προϊόντων ECOSPECIFIER GLOBAL .   

5. Τπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι το σύστημα και τα υλικά είναι 
Ευρωπαϊκής προέλευσης.               

6. Δικαιολογητικά εμπειρίας του συμμετέχοντα στην κατασκευή τουλάχιστον 
ενός σταδίου ταρτάν (συνθετικού τάπητα) με βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας που το κατασκεύασε την τελευταία τριετία με αντίστοιχο 
πολυουρεθανικό τάπητα, σε Δημόσιο τάδιο στην Ελλάδα.  

7. Πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 
«Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του οίκου παραγωγής του ελαστικού 
τάπητα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και 
η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Οι συμμετέχοντες επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν, κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  
 Τπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται  η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική.  Μετά  από  

κάθε  αναλυτική   περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να 
επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή 
ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση 
του προσφερόμενου είδους  με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
Σα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια, μπορούν να υποβληθούν και 
στη Αγγλική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση.  

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 «Διαχείριση 
ποιότητας», ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» και 
ΕΛΟΣ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 «Διαχείριση υγείας & ασφάλειας στην 
εργασία» ή ισοδύναμα αυτών, με αντικείμενο αθλητικές εγκαταστάσεις του 
προσφέροντα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται 
δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι ποσότητες των ανωτέρω υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη - 
υλικά. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης 
που αντιστοιχεί στους Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-7336.0001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μύκονος 05-05-2017 
Η υντάξασα 

 
 
 

καγιά Ελένη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 10/2017 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  – Αντικείμενο προμήθειας 
 Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη συντήρηση, τη βελτίωση και 
τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού σταδίου Μυκόνου με σκοπό τη δυνατότητα 
τέλεσης αγώνων. 
Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Μυκόνου. 
Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  – Νομοθεσία 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού 
Εσωτερικών1 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Συπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις” 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, υγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

                                                           
1 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 
 

 



ΠΡΜ  10_17                                                                     17 

 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων »2 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας “Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..),3 

 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  – υμβατικά στοιχεία. 
υμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
     α)  Η Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
     β)  Η Γενική υγγραφή Τποχρεώσεων. 
     γ)  Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων. 
     δ)  Η Σεχνική Έκθεση. 
     ε)  Σο Σιμολόγιο προσφοράς. 
     στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης. 
     ζ) Οι Σεχνικές Προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  – Σρόπος εκτέλεσης προμήθειας 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό του συστήματος ΕΗΔΗ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 
Σο έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο και τα προς προμήθεια είδη θα 
παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή παραλαβής ή  η Τπηρεσία . 
  
ΑΡΘΡΟ 5ο  –Κατακύρωση αποτελέσματος 
ύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, 
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική 
Επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  – ύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 
ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

                                                           
2 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του 

άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
3 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και 
αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΥΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. 
Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  
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• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  – Ποιότητα υλικών  
Σα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  – υσκευασία – Μεταφορά - Σοποθέτηση 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη 
συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς 
προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να 
γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των 
ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη 
συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την διακήρυξη, σύμφωνα 
με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του 
ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) 
επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να ενημερώνει την Τπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
παραλαβής των μηχανημάτων και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΤ σχετικά με την ημερομηνία 
που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και για διάστημα 
σαράντα (40) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού 
ελέγχου του εξοπλισμού. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 
• μακροσκοπική εξέταση, 
• πρακτική δοκιμασία. 
Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν 
προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την Ε.Π. 
του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ. 
Εάν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ μέσα 
στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του 
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ, εκδίδεται δε προς τούτο 
σχετική απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
αποθήκη του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ αποδεικτικό προσκόμισης. 
ε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ 
και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο   – Πλημμελής κατασκευή   
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  – Υόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Υ.Π.Α., ο 
οποίος  βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό 
που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο   - Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε 
τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών παράδοσης και 
εκπαίδευσης στη χρήση των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται 
αποκλειστικά ο προμηθευτής. 
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα 
μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς 
και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά 
και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  – υσκευασία- Μεταφορά-Σοποθέτηση 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη 
συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης ο 
προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του 
ίδιου ή του προσωπικού του  κατά την μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στους  
χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο   – Παραλαβή 
Ι. Αρμόδιο όργανο 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί 
μετά από απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου. ( άρθρο 208  παρ.1  το υ Ν.4412/16 ) 
ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 
παρ.2  του  Ν.4412/16) 
ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 
Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208  παρ.2  του Ν.4412/16) 
Σο κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο  
208  παρ.3  του Ν.4412/16) 
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου 
Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208  
παρ.6 του  Ν.44 12/16) 
V. Δυνατότητες Επιτροπής 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
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γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί:  
- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
- την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες  ημέρες νωρίτερα. ( άρθρο 2 06  παρ.6  το υ  Ν.44 12/16  ) 
Αποδεικτικό παράδοσης 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 

- η ημερομηνία προσκόμισης, 
- το υλικό, 
- η ποσότητα και 
- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ. 7    
το υ Ν.4412/16) 

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  
προδιαγραφές,  η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη 
των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο    
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν. 
4412/2016. 
 

Μύκονος 05-05-2017 
Η υντάξασα 

 
 
 

καγιά Ελένη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

     ΠΕ 4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 10/2017 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις. 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά στοιχεία. 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόπος εκτελέσεως της προμήθειας. 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – ύμβαση – Έναρξη ισχύος και διάρκεια ύμβασης. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 
ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 

 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η 
διάρκεια ισχύος της είναι  (1) ένας μήνας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Ελαττώματα, κακοτεχνίες. 
Εάν κάποιο από τα υπό προμήθεια προϊόντα δεν εκπληρώνει τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το  
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου. 
  
ΑΡΘΡΟ 7ο – Υόροι, Σέλη, Κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Επιστροφή εγγυήσεων. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 
(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530#_blank
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  – ταθερότητα τιμών. 
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο –Φρόνος παραλαβής 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την διακήρυξη χρόνο (άρθρο 209 
παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο –Αυτοδίκαιη παραλαβή 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του προμηθευτή  (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο –Δημοσίευση 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της 
δημοσίευσης, η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Σεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  και στον Σύπο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο . 
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ, θα  τοιχοκολληθεί 
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, με πρακτικό τοιχοκόλλησης. Πλήρες τεύχος της 
παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο 
ΕΗΔΗ στην ιστοσελίδα www. promitheus.gov.gr καθώς και  στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr όπου θα  παρέχεται ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρη  
πρόσβαση  σ’  αυτά.  
 
 

Μύκονος   05-05-2017 
Η υντάξασα 

 
 

καγιά Ελένη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

Μύκονος   05-05-2017 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ . 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667#_blank
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