
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αρικμόσ Μελζτθσ  22/2018 

  

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΑ ” 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ………………………………………………..……306.100,00€…………..………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%……………………………..……………………………………………….. 73.464,00€…..….…….……ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ …………………………………………379.564,00€….........…….ΕΥΩ. 

 

 

 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΥΩ. 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ…………..  





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου γθπζδου ποδοςφαίρου τθσ Άνω Μεράσ του 
Διμου Μυκόνου και αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα.  
Το υφιςτάμενο γιπεδο ποδοςφαίρου είναι διαςτρωμζνο με παλαιωμζνο ςυνκετικό χλοοτάπθτα, και ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ του οποίου οι ίνεσ ζχουν επαλειφκεί. Στα πλαίςια αναβάκμιςθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου του 
γθπζδου κα χρθςιμοποιθκεί νζοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ τελευταίασ γενιάσ.  
Ρριν τθν προμικεια και τοποκζτθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα απομακρυνκεί ο παλαιόσ ςυνκετικόσ 
χλοοτάπθτασ με μετατόπιςθ του γθπζδου και κα αποτεκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Μυκόνου. Θα μετατοπιςτοφν οι πυλϊνεσ φωτιςμοφ και των pillars τουσ με επζκταςθ των 
θλεκτρολογικϊν δικτφων.  Εν ςυνεχεία κα γίνει προμικεια αδρανϊν για τθν βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ 
επιφάνειασ. Θα γίνει βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 
"Στρϊςεισ  από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε 
ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ 
προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε 
απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. 
Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά τθν καταςκευι τθσ 
ςτρϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν  και τθν πραγματοποίθςθ των 
απαιτοφμενων ελζγχων ςυμπφκνωςθσ,  κα γίνει θ διάςτρωςθ του νζου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, θ 
γραμμογράφθςθ και θ πλιρωςθ του με τα απαιτοφμενα υλικά, ιτοι χαλαηιακι άμμοσ και  κόκκοι τρίματοσ 
ελαςτικοφ πράςινου  χρϊματοσ. 
Στισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν αναφζρονται αναλυτικότερα όλα τα ςτοιχεία τθσ εν λόγω 
προμικειασ. 
 
Θ προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για το ςφνολο τθσ προμικειασ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Ειδικότερα θ προμικεια περιλαμβάνει: 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, 
ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΡΥΛΩΝΩΝ, 
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

Κ.Α. 

2 ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ 
ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200,00 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ  Μ2   7.700,00 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 

 





 

 

 

Θ προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου. Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υπάρχει 
εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 200.000,00€ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018 και ςτον κωδικό ΚΑ 15-
7135.0001 ενϊ το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 306.100,00 € ςυν ΦΠΑ 24% 73.464,00 € ιτοι ςυνολικά  
379.564,00€.  

 

                Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ      
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΓΗΠΕΔΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

Στο γιπεδο τθσ Άνω Μεράσ με το παρόν άρκρο προβλζπεται θ αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ γθπζδου και θ 

μετατόπιςθ του κατά 3 μζτρα περίπου νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ γθπζδου. 

Θ παροφςα εργαςία κεωρείται απαραίτθτθ για τθν τιρθςθ των ςωςτϊν πλευρικϊν αποςτάςεων του γθπζδου 

κακϊσ και του αγωνιςτικοφ χϊρου ποδοςφαίρου. 

Θ επζκταςθ του ακλθτικοφ χϊρου του γθπζδου προσ το τμιμα που κα υποδείξει θ Υπθρεςία κα πρζπει να 

περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ.  

Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να γίνει αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ περίφραξθσ κακϊσ και όλων των ςτακερϊν 

καταςκευϊν τθσ περίφραξθσ. 

Αναλυτικά κα πρζπει να γίνει: 

 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του ςυρματοπλζγματοσ, 
 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του τοιχίου από ςκυρόδεμα ςτιριξθσ του ςυρματοπλζγματοσ, 
 αποξιλωςθ των πυλϊνων φωτιςμοφ, τθσ βάςεϊσ τουσ από ςκυρόδεμα και των pillars τουσ και 

επζκταςθ των θλεκτρολογικϊν δικτφων με τα απαιτοφμενα υλικά ζωσ τισ νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ 
των πυλϊνων και των pillars τουσ που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Επανατοποκζτθςθ πυλϊνων και pillars ςτισ νζεσ βάςεισ που κα καταςκευαςτοφν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα C20/25 

 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των χτιςτϊν καταςκευϊν,  
 κακαριςμόσ του χϊρου από χϊματα, απορρίμματα,  πζτρεσ και βλάςτθςθ κατά τρία (3) με πζντε (5) 

μζτρα νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ γθπζδου, όπου κα μετατοπιςτεί το γιπεδο, με χριςθ ειδικϊν 
μθχανιματων, 

 μερικι εκςκαφι ςε βάκοσ ζωσ 50 cm κατά  τρία (3) με πζντε (5) μζτρα νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ 
γθπζδου, με ιδιαίτερθ προςοχι,  

 ιςοπζδωςθ του χϊρου για τθν βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ επιφάνειασ,  κα γίνει βάςθ 
μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ  από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε 
ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνονται θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου 
του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. 
δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε να επεκτακεί ο χϊροσ του γθπζδου, 

 τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων (πριν τθν προςκικθ αδρανων υλικϊν) κατά μικοσ 
των ορίων του νζου γθπζδου, ϊςτε να επιτευχκεί ο εγκιβωτιςμόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 
Θ ςυνολικι εργαςία τθσ αποξιλωςθσ και μετατόπιςθσ του χϊρου του γθπζδου, περιλαμβάνει όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ, τθν μίςκωςθ των μθχανθμάτων με τουσ οδθγοφσ τουσ που κα 

απαιτθκοφν, τθν προμικεια αδρανϊν υλικϊν κακϊσ και τθν απομάκρυνςθ όλων των ξζνων υλικϊν 

ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία.  

 

 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 

 





 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΑ 

 

Προμικεια ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα που αποτελείται από: 

 

 Ρροκαταςκευαςμζνο αντικραδαςμικό δάπεδο πάχουσ 10mm που τοποκετείται πάνω από τθν 
επιφάνεια του γθπζδου και λειτουργεί ςαν ςφςτθμα απορρόφθςθσ κραδαςμϊν  

 Συνκετικό χλοοτάπθτα   πράςινου χρϊματοσ ι δίχρωμου τελευταίασ γενιάσ με ίνεσ πολυαικυλενίου 
μονόκλωνεσ (monofilament) πάχουσ πζλουσ τουλάχιςτον 300 micron και άνω,                        
dtex κυςάνου τουλάχιςτον 13.000, με φψοσ πζλουσ τουλάχιςτον 40mm. Το νιμα πρζπει να είναι 
ραμμζνο ςε βάςθ από υφαςμζνο  πολυπροπυλζνιο  το  οποίο  είναι  άρρθκτα  ςυνδεδεμζνο  με  τθν  
υπόβαςθ  από  Latex (ι PU). Θ ελαςτικι αυτι υπόβαςθ πρζπει να  φζρει τρφπεσ αποςτράγγιςθσ.  Ο 

ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ πρζπει να ζχει βάροσ πζλουσ (ινϊν) τουλάχιςτον 1.200 gr/m2 και άνω. Τα 
ρολά, πλάτουσ περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφοφ απλωκοφν ςυγκολλοφνται ςτισ ενϊςεισ με ειδικζσ 
ταινίεσ πάνω ςτισ οποίεσ διαςτρϊνεται κόλα πολυουρεκάνθσ δφο ςυςτατικϊν ϊςτε να 
επιτυγχάνεται άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. Ππου ορίηονται οι γραμμζσ του γθπζδου κόβονται 
λωρίδεσ του χλοοτάπθτα και αντικακίςτανται με λωρίδεσ από το ίδιο υλικό ςε άςπρο χρϊμα οι 
οποίεσ και ςυγκολλοφνται όπωσ οι ενϊςεισ των ρολϊν. 

 Θ πλιρωςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει με ιςόκοκκθ και ςτρογγυλι χαλαηιακι άμμο 
πλυμζνθ και ςτεγνωμζνθ για τθν πρϊτθ ςτρϊςθ ςτακεροποίθςθσ και με κόκκουσ πράςινου 
επικαλυμμζνου τρίματοσ  ελαςτικοφ για τθ δεφτερθ ςτρϊςθ, ςε κατά βάροσ αναλογία και 
κοκκομετρία ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ  που  υπάρχουν  ςτο  πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ  
εξζταςθσ (Fifa Laboratory test report) του τάπθτα. 

 
 
         Θ γραμμογράφθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ λωρίδων πάχουσ 10cm  
ίδιων προδιαγραφϊν κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρϊματοσ λευκοφ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Θ ζνωςθ των τεμαχίων γραμμογράφθςθσ και υπόλοιπου χλοοτάπθτα κα γίνει µε 
χριςθ ειδικϊν ταινιϊν ι και κόλλασ, ανκεκτικϊν ςε υγραςία, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και 
γιρανςθ, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπθτα. 
 

         Θ πλιρωςθ και διάςτρωςθ του πζλουσ με τθ χαλαηιακι άμμο και των κόκκων ελαςτικοφ που πρζπει να 
ακολουκιςει ςε όλθ τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει να γίνει αποκλειςτικά και  μόνο  με 
εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό τφπου SMG SANDMATIC ι ιςοδφναμου. 

 

        Μετά τθν πλιρωςθ εκτελείται μθχανικόσ ινιδιςμόσ για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ γζμιςθσ, ϊςτε να 
αναςθκωκεί το πζλοσ και να δθμιουργθκεί θ τελικι επιφάνεια. Θ εφαρμογι κα γίνει ςε ςτεγνό και κακαρό 
δάπεδο, με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 
           υγκεντρωτικά, οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τιμζσ τεχνικών προδιαγραφών του ςυςτιματοσ 
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (πλζον των όςων αναφζρονται παραπάνω) που κα αποδεικνφουν οι 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ τουσ προςφοράσ, ότι πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τουλάχιςτον τα παρακάτω : 

 
                              
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 
                                                                     

ΙΔΙΟΣΗΣΑ 
ΕΛΑΧΙΣΕ ΣΙΜΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ  

 
ΤΝΘΕΣΙΚΟ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 
ΓΑΜΜΙΚΘ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΝΘΜΑΤΟΣ                                       

(Βάροσ νιματοσ ςε gr/10km) 

 

13.000 dtex 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΘ ΙΝΑΣ 

 
100% ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)                                       

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015)  

 
 

 ΡΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 

 
 

300 micron (μm)                                                      
(ςε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορετικοφ 

ςχιματοσ ινϊν πρζπει να ικανοποιείται το 
κριτιριο από όλουσ του τφπουσ ίνασ) 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΧΩΜΑ 

 
ΜΟΝΟΧΩΜΟ ι ΔΙΧΩΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

ΚΑΙ ΣΚΟΥΟ ΡΑΣΙΝΟ 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 

TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

ΥΨΟΣ ΡΕΛΟΥΣ (προεξζχον τθσ βάςθσ) 

 

 

40 mm 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΑΙΘΜΟΣ ΚΟΜΡΩΝ                                 
(Ρυκνότθτα κόμπων) 

 

9750 stiches / m
2
 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

 ΟΛΙΚΟ ΒΑΟΣ ΡΕΛΟΥΣ(ΙΝΩΝ) 

 

1200 gr/m
2
 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΑΝΣΙΚΡΑΔΑ-
ΜΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΟ 
 
 

 
 

ΥΨΟΣ ΡΕΛΟΥΣ ΔΑΡΕΔΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 

10MM 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 

 

 

 

ΤΛΙΚΑ   

ΠΛΗΡΩΗ 

 
 
 
 

ΧΑΛΑΗΙΑΚΘ ΑΜΜΟΣ 

Στρογγυλι,  πλυμζνθ  και  ςτεγνωμζνθ,  
ςε κατά βάροσ αναλογία ςφμφωνθ με  
τισ καταναλϊςεισ και τθν κοκκομετρία   
που υπάρχουν  ςτο πιςτοποιθτικό 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ                              
(Laboratory test report) του τάπθτα. 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

ΚΟΚΚΟΙ ΕΡΙΚΑΛΥΜΕΝΟΥ ΤΙΜΑΤΟΣ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΙΝΟΤ ΧΡΩΜΑΣΟ 

Κοκκομετρίασ και ςε κατά βάροσ 
αναλογία ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ 
και τθν κοκκομετρία που υπάρχουν ςτο 
πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ 
(Laboratory test report) του τάπθτα. 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 
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Προσ απόδειξθ τθσ ποιοτικισ κατοχφρωςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ χλοοτάπθτα ςφμφωνα με 

τισ παραπάνω προδιαγραφζσ αλλά και τθσ ζντεχνθσ εφαρμογισ ςτο χώρο εγκατάςταςθσ πρζπει να 

υποβλθκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά ςειρά τα παρακάτω δικαιολογθτικά, επί ποινι 

αποκλειςμοφ: 

 

i.Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ και των επί μζρουσ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι. Μετά από 
κάκε αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ, ο προςφζρων πρζπει να επιςυνάπτει τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθν 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ϊςτε να είναι 
εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι. 
Τα κατατικζμενα τεχνικά φυλλάδια, κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ 
(καταςκευαςτι προϊόντοσ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ  
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε  αυτά ςτοιχεία 
ταυτίηονται με τα ςτοιχεία του τεχνικοφ φυλλαδίου του καταςκευαςτικοφ  οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια του 
κάκε προςφερομζνου  είδουσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

ii.Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ επί τόπου του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα που κα τοποκετθκεί (Fifa Lab Test Report) 
αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου από τθν FIFA που κα ζκδοςθ το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό (δοκιμαςμζνο 
με ιςοδφναμα υλικά πλθρϊςεωσ, χαλαηιακι άμμου και κόκκουσ πράςινου τρίματοσ ελαςτικοφ) ςτα 
αποτελζςματα μζτρθςθσ, τα παραπάνω χαρακτθριςτικά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και κα καλφπτονται 
τα κριτιρια του προτφπου  κατά FIFA QUALITY PRO, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του εγχειρίδιου ελζγχου 
“F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015 και μετζπειτα”. 
 

iii.Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των υλικϊν που ςυνκζτουν το ςφςτθμα  ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα : 

 EN71-3:2013 (ζλεγχοσ τοξικότθτασ) για τον ςυνκετικό χλοοτάπθτα ι ιςοδφναμο   

  NF P90-112 (για τθν περιεκτικότθτα ςε mg/l για βαρζα μζταλλα κάτω τον ορίων του προτφπου)   
για το επικαλυμμζνο τρίμα ελαςτικοφ πράςινου χρϊματοσ ι ιςοδφναμο 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ότι είναι ςφμφωνοσ με το πρότυπο                                          
ΕΝ ISO 11885:2009 ι ιςοδφναμο( Ροιότθτα νεροφ μετά τθν ζκπλυςθ δείγματοσ ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα )  

  NF P90-112 για το αντικραδαςμικό δάπεδο (ςχετικά με τον ζλεγχο τοξικότθτασ) ι ιςοδφναμο. 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ χαλαηιακισ άμμου όπου κα αποδεικνφεται ότι θ περιεκτικότθτα ςε SiO2 
υπερβαίνει το 98% ,κακϊσ και το ποςοςτό CaCO3 είναι <2%. 
 

Τα πιςτοποιθτικά -Εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα αφοροφν τα προςφερόμενα υλικά και κα ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυνεργαςίασ για τθν προμικεια των υλικϊν των οίκων παραγωγισ (ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ-
Τρίμα πράςινου ελαςτικοφ-αντικραδαςμικοφ δαπζδου) προσ τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα για τθν 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
 

iv.Ο προςφζρων κα προςκομίςει ςιμα εν ιςχφ «FΙFA Preferred Producer» για το ςυνκετικό χλοοτάπθτα τθσ 
καταςκευάςτριασ 
 
v.Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, των 

οίκων παραγωγισ που ςυνκζτουν το ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 
 

vi.Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, του 
ςυμμετζχοντα, με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυνκετικϊν χλοοταπιτων. 
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vii.Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προςφζροντα, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ότι τα υλικά πλιρωςθσ  εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ τθσ F.I.F.A., όπωσ 
αυτζσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ι F.I.F.A. Quality concept for 
football turfs, Handbook of Requirements, ζκδοςθ 2015  και μετζπειτα. 
 

viii.Κατάκεςθ Δείγματοσ. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ 
απευκυνόμενο προσ τθν Επιτροπι διενζργειασ για το παρόν διαγωνιςμό, δείγμα του προςφερόμενου 
προϊόντοσ. Ωσ δείγμα νοείται δείγμα του προςφερόμενου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και αντικραδαςμικοφ 
δαπζδου διαςτάςεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα προςφερόμενα υλικά πλιρωςθσ, περίπου 
50ml χαλαηιακι άμμο και περίπου 50ml κόκκουσ πράςινου τρίματοσ ελαςτικοφ . 
Επάνω ςτο δείγμα κα υπάρχουν οι ενδείξεισ:  

Δείγμα για το διαγωνιςμό «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 

ΑΝΩ ΜΕΑΣ», ο αρ. Διακιρυξθσ, ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια, θ 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Τα δείγματα κα κατατεκοφν μαηί με τον φάκελο Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι προςφορά  εντόσ  3 

εργάςιμων θμερϊν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ  προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 214 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 

ix.Γραπτι εγγφθςθ από ευρωπαϊκό οίκο καταςκευισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κακϊσ και ευρωπαϊκοφ 
οίκου καταςκευισ του αντικραδαςμικοφ δαπζδου για επτά (7) ζτθ. 
 
x.Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προςφζροντα, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ςτθν οποία οι προςφζροντεσ αναφζρουν: 
Τθ ευρωπαϊκι  χϊρα προζλευςθσ των τελικϊν προϊόντων που προςφζρουν.  
 

xi.Ο προςφζροντασ κα φροντίςει με δικι του ευκφνθ, να ενθμερωκεί για τοπικά χαρακτθριςτικά και 
δεδομζνα τα οποία ςχετίηονται με τθν μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ. 
Γιϋ αυτό, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποι τουσ, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τον 
χϊρο που κα εγκαταςτακεί ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ, ϊςτε πριν τθν υποβολι των προςφορϊν τουσ να 
ζχουν διαμορφϊςει πλιρθ και ςαφι εικόνα των τοπικϊν ςυνκθκϊν και των ιδιαιτεροτιτων του ςθμείου 
εγκατάςταςθσ, προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ από το Διμο υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο 
υπάλλθλο, ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ κάκε δαπάνθσ για 
επί πλζον υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςκεί για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. 
 

xii.Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4  του  ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  Α'75) του προςφζροντα,  όπωσ εκάςτοτε  
ιςχφει, για τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για το ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με τα υλικά 
πλιρωςθσ του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) ζτθ κακϊσ και τεκμθρίωςθ για τισ 
υπθρεςίεσ που κα παρζχει ςτο διάςτθμα αυτό για να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται για 
επιςκευζσ κατά περίπτωςθ για το προςφερόμενο είδοσ. Επιπλζον, κα αναφζρει το προτεινόμενο διάςτθμα 
αποκατάςταςθσ βλάβθσ  το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από ζνα (1) μινα μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και τον τρόπο που κα αντιμετωπίηονται τα κζματα 
ςυντιρθςθσ (υποβολι τεφχουσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ του χλοοτάπθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) από τθν 
Διευκφνουςα  Υπθρεςία  ςε αυτό το διάςτθμα. 
Θ εγγφθςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα ςυνοδεφεται και από το κατάλλθλο πρόγραμμα 
ςυντιρθςθσ του τοποκετθμζνου ςυςτιματοσ  το οποίο είναι υποχρεωμζνοσ ο Διμοσ να εφαρμόηει ϊςτε 
να ζχει ιςχφ και θ εγγφθςθ του προμθκευτι 
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xiii. Κατάλογο, ςτον οποίο κα αναφζρονται παραδόςεισ ςυςτθμάτων ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, εντόσ των 
τριϊν τελευταίων χρόνων (τουλάχιςτον μία ανάλογου προχπολογιςμοφ ι ποςότθτασ), µε µνεία, για κάκε 
παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθµόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τοµζα, τθσ θμερομθνίασ 
παράδοςθσ του ποςοφ ,τθσ ποςότθτασ  κακϊσ και του παραλιπτθ τθσ προμικειασ. Οι παραδόςεισ 
αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθµόςια αρχι, µε πιςτοποιθτικά (βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι 
πρωτόκολλο παραλαβισ ι πιςτοποιθτικό εμπειρίασ και ςφμβαςθ)  τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί 
από τθν αρµόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, µε τα αντίςτοιχα παραςτατικά 
(ιδιωτικά ςυμφωνθτικά κεωρθμζνα από  τθν αρμόδια ΔΟΥ ι τθ κατάςταςθ ςυμφωνθτικϊν  τθσ 
παραγράφου 16 του άρκρου   8 ν.1882/90 και τιμολόγιο). 
 

Α/Α ΕΣΟ 
ΦΟΡΕΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 
(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

      

 

xiv. Ο ςυμμετζχοντασ να ζχει εγκαταςτιςει και  πιςτοποιιςει τουλάχιςτον ζνα  οποιοδιποτε ςφςτθμα 
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ  εγχειρίδιου ελζγχου ακλθτικϊν 
επιφανειϊν γθπζδων ποδοςφαίρου  “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF TM2015" 
H απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ κα γίνεται:                                                                                                                                                                     
1) Ζκκεςθ δοκιμισ εγκατεςτθμζνου  ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα   (Fifa installation test report)               
είτε με                                                                                                                                                                                                                                   

2) Δθμόςια ςφμβαςθ ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό εγκατάςταςθσ όπου κα ςυνοδεφεται με το αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό  (Field certificate ςφμφωνα με το ΤΜ2015) για το ίδιο γιπεδο ποδοςφαίρου. 
 

xv.Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα ότι κα χρθςιμοποιιςει εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό, το 
οποίο είναι απαραίτθτο για τθν άρτια εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και 
ςυγκεκριμζνα για:  
α) Μθχάνθμα πλιρωςθσ υλικϊν ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (τφπου SMG SANDMATIC B1505) ι ιςοδφναμο  
ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιόμορφθ διανομι των υλικϊν ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου και  
παράλλθλα να βουρτςίηεται θ  επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του, τθν τελικι του μορφι 
 

xvi.Εάν οι προμθκευτζσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ ι χρθματοοικονομικζσ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων, πρζπει να προςκομίςουν διλωςθ του ςυνεργαηόμενου (ΤΕΥΔ) ότι κα κζςει 
ςτθν διάκεςθ του προμθκευτι τισ τεχνικζσ ι χρθματοοικονομικζσ του δυνατότθτεσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ προςκομίηονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά τεχνικισ ι χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ και 
του ςυνεργαηόμενου φορζα. 
 

xvii.Τα παραπάνω ζγγραφα (πιςτοποιθτικά ) που αφοροφν τθν απόδειξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ 
κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία διαγωνιςμοφ κακϊσ και να είναι 
μεταφραςμζνα επίςθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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Η τιμι τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ κα πρζπει να είναι ανά τετραγωνικό μζτρο τοποκετθμζνου 

ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και να περιλαμβάνει: 

 
1. Τθν αξία όλων των υλικϊν τθσ προμικειασ επί τόπου του ζργου. 

2. Τθν απομάκρυνςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, τθν μεταφορά και τθν 

εναπόκεςθ ςε ςθμείο υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ (περιλαμβάνονται ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ και τα υλικά 

πλιρωςθσ του ιτοι θ άμμοσ και το τρίμα ελαςτικοφ). 

3.  Επιμελισ κακαριςμόσ επιφάνειασ από υπολείμματα υλικϊν πλιρωςθσ. 

4. Τθν προμικεια, μεταφορά και διάςτρωςθ αδρανϊν υλικϊν ιςοπζδωςθ του χϊρου εκςκαφισ για τθν 

βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ επιφάνειασ  κα γίνει βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι 

υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ  από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά 

ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν 

ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ 

διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, διαβρoxι 

και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε να επεκτακεί ο 

χϊροσ του γθπζδου, 

5. Εγκατάςταςθ του νζου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με πλιρθ και μακρόχρονθ ςυνοχι των 

ενϊςεων (θ ζνωςθ των ρολϊν και θ ςυγκόλλθςθ τουσ ςτθν κάτω πλευρά κα γίνει µε χριςθ ειδικϊν 

ταινιϊν ι και κόλλασ πολυουρεκάνθσ δυο ςυςτατικϊν, ανκεκτικϊν ςε υγραςία, ςε υψθλζσ και χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ και γιρανςθ. Τα ρολά κα πρζπει κατά τθν τοποκζτθςι τουσ να απλωκοφν και να τεντωκοφν 

με ειδικά εργαλεία-μθχανιματα, ϊςτε να μθν υπάρχουν ανωμαλίεσ ι “κυματιςμόσ” ςτον αγωνιςτικό 

χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ. 

6. Αμμοδιανομι χαλαηιακισ άμμου και διανομι ελαςτικϊν μικροςφαιριδίων  τρίματοσ ελαςτικοφ χρώματοσ 

πράςινου ςε κατά βάροσ αναλογία και κοκκομετρία υλικϊν ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ που υπάρχουν 

ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ (Fifa Laboratory  test report) του τάπθτα. Θ διανομι κα είναι 

ομοιόμορφθ ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου. Για τθν επίτευξθ τθσ ιςοκατανομισ είναι 

απολφτωσ απαραίτθτθ θ χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ διάςτρωςθσ τφπου SMG SANDMATIC, το οποίο 

παράλλθλα να βουρτςίηει τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του, τθν τελικι του μορφι. 

7. Θ διανομι των ανωτζρω υλικϊν πλιρωςθσ κα γίνει ςε επάλλθλεσ ςτρϊςεισ ϊςτε να επιτευχκεί θ   

απόλυτθ ομοιομορφία ςτθ διαςπορά των υλικϊν. 

8. Το χτζνιςμα τον ινϊν με ειδικι βοφρτςα από ςυνκετικζσ ίνεσ. 

9. Γραμμογράφθςθ που κα αποτελείται από λουρίδεσ λευκοφ χρϊματοσ ίδιου τφπου  με τον βαςικό 

ςυνκετικό χλοοτάπθτα (όχι βαμμζνθ επάνω ςτον πράςινο) ςε αποςτάςεισ, ςυνδεδεμζνθ με τον ίδιο 

τρόπο των τεμαχίων του βαςικοφ χλοοτάπθτα, και αποςτάςεων ςφμφωνα με τα όςα κακορίηονται από 

τον ιςχφοντα κανονιςμό τθσ FIFA και τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ ποδοςφαίρου.  

10.  Τθ δαπάνθ φκοράσ και απομείωςθσ των υλικϊν, τθ δαπάνθ προςζγγιςθσ όλων των υλικϊν μζχρι  τα 

ςθμεία που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθ ςταλία αυτοκινιτων, τισ δαπάνεσ για τθν καταβολι θμερομιςκίων 

και ςυναφϊν με αυτά ειςφορϊν και επιβαρφνςεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφοροφν τθν  πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν κφριων και βοθκθτικϊν, τισ δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που 

απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ, όπωσ μιςκϊματα, καφςιμα, λιπαντικά, επιβάρυνςθ 

θμεραργιϊν από οποιαδιποτε αιτία, δαπάνεσ εγκατάςταςθσ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτϊν, 

αςφάλιςτρα και αποςβζςεισ τουσ. 

11. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιών τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, ο 

ανάδοχοσ κα πιςτοποιιςει το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με τα υλικά πλιρωςισ 
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του ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνο εργαςτιριο τθσ διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ποδοςφαίρου FIFA, 

προκειμζνου να λάβει ςιμα πιςτοποίθςθσ (FIFA QUALITY PRO), µε δαπάνθ του ιδίου. ε περίπτωςθ που 

τα αποτελζςματα των ελζγχων πιςτοποίθςθσ δεν καλφπτουν τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ τθσ FIFA, ο 

ανάδοχοσ κα προβεί, με δικι του δαπάνθ, ςτισ απαραίτθτεσ επεμβάςεισ (πχ. προςκικθ ι αφαίρεςθ 

υλικών πλιρωςθσ, επαναδιάςτρωςθ υλικών ι οποιαδιποτε άλλθ επζμβαςθ απαιτθκεί εντόσ των 

ηθτοφμενων προδιαγραφών τθσ μελζτθσ) μζχρι να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ τθσ FIFA και να λάβει 

το ανωτζρω ςιμα πιςτοποίθςθσ. 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 
 

    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α/Α  

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, ΕΓΑΣΙΑ 
ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ 
ΡΥΛΩΝΩΝ, ΕΡΕΚΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ 
ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

ΚΑΤϋΑΡΟΚΑΡΘ 
 

19.000,00 € 

2 
ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ 
ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 8,00 17.600,00€ 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700,00 35,00 269.500,00€ 

 
 

ΤΝΟΛΟ : 306.100,00 € 

 
 

Φ.Π.Α. 24% : 73.464,00 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 379.564,00 € 

 

 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ) 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΑ » 

 ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α/Α  

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, ΕΓΑΣΙΑ 
ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ 
ΡΥΛΩΝΩΝ, ΕΡΕΚΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΤΟΥ 
ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

ΚΑΤϋΑΡΟΚΑΡΘ 
 

€ 

2 
ΒΑΣΘΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ 
ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 
 

€ 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700,00 
 

€ 

 
 

ΤΝΟΛΟ : € 

 
 

Φ.Π.Α. 24% : € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : € 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    .......................... 

 

                                                                                                                              Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ    

                                                  

                                                                                                                                     ΣΦΑΓΙΔΑ / ΥΡΟΓΑΦΘ 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 Άρκρο 1ο Αντικείμενο προμικειασ  
Στθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων αυτι περιγράφονται οι γενικοί όροι βάςει των οποίων και ςε ςυνδυαςμό με 

τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ κα γίνει θ προμικεια και εγκατάςταςθ πλαςτικοφ χλοοτάπθτα ςτο 

γιπεδο τθσ Άνω Μεράσ. 

 
 Άρκρο 2ο Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  τθσ παρ. Η του Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
 Άρκρο 3ο  υμβατικά ςτοιχεία  
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α) Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
β) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
γ)  Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
δ) Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
ε) Το Τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 
ςτ) Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 

 
 Άρκρο 4 ο Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ  
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Διεκνι Θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό άνω των 
ορίων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016.και θ εκτζλεςθ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τουσ όρουσ 
τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι). 
 
Άρκρο 5ο Προςφορζσ- Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  
Ρροςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ποςοτιτων που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
προμικειασ. 
Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα 
όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 
 
 Άρκρο 6ο Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ  
Σφμφωνα με το Ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται μετά από 
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 
 Άρκρο 7 ο φμβαςθ  

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το Νόμο, 
υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
-Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
-Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
-Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
-Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

 
 Άρκρο 8ο Εγγυιςεισ  

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και να ςυνοδεφεται από 
Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ οποίασ το ποςό κα καλφπτει ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ 
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Φ.Ρ.Α. ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ζχει ιςχφ για τουλάχιςτον 
150 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ, ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το 
Δθμόςιο και τουσ Ο.Τ.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά 
τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 
 Άρκρο 9ο Ποιότθτα Τλικών  
Τα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Εάν τα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ καταςκευαςτικζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ εντόσ 
δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν. 
 
 Άρκρο 10ο υςκευαςία – Μεταφορά - Παράδοςθ  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωςθ, παράδοςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ βαρφνεται 
για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του  κατά τθν παράδοςθ 
των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να  παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται  και  
απαιτοφνται  από  τθν  παροφςα  διακιρυξθ και μελζτθ,  ςφμφωνα  με  τα  ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν 
προςφορά. 
Θ προςωρινι παραλαβι κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. ςτα ςθμεία που κα υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ και κα 
πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των πζντε (5) επόμενων θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ 
των ειδϊν. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να  ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν 
Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ςχετικά με τθν θμερομθνία που προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι και για διάςτθμα δζκα (10) το πολφ εργαςίμων θμερϊν, λαμβάνει χϊρα θ 
περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου του εξοπλιςμοφ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει τα εξισ: 
• μακροςκοπικι εξζταςθ, 
• μθχανικι εξζταςθ, 
• μζτρθςθ απόδοςθσ – ηφγιςθ προϊόντοσ, 
• πρακτικι δοκιμαςία. 

 
Μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ  και  εφόςον δεν ανακφψουν προβλιματα, γίνεται θ 
οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ με τθν ςφνταξθ και υπογραφι του Οριςτικοφ 
Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ (ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
του ΔΘΜΟΥ. 
Εάν θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόςον παρζλκουν 30 θμζρεσ μετά από ειδικι όχλθςθ του προμθκευτι και δεν 
διενεργθκεί θ ςχετικι παραλαβι εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του 
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ΔΘΜΟΥ, εκδίδεται δε προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν αποκικθ του ΔΘΜΟΥ αποδεικτικό προςκόμιςθσ. 
Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτον ΔΘΜΟ και δεν ζχει λθφκεί θ ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 

 
 

Άρκρο 11ο Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ  
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ,  πλθν του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ  βαρφνει τον Διμο. Επιπλζον, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,06% επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων, 0,06 επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Αρχι 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) 

 
Άρκρο 12ο Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον  ανάδοχο.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ περί προλιψεωσ 
εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντα εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα 
ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο που προκαλείται κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, 
βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μζτρα προκειμζνου οι εργαςίεσ να γίνονται με τρόπο άρτιο και αςφαλι, ϊςτε να μθν κζτει 
ςε κίνδυνο τθν υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αςφαλιςμζνο προςωπικό 
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Επίςθσ, όλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 
είναι αςφαλιςμζνα. 
Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο όπωσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμία προσ τρίτουσ που ικελε να 
προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ. Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν κατονομάηεται  ρθτά,  αλλά  
είναι  απαραίτθτθ  για  τθν  πλιρθ  και  ζντεχνθ  εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ βαρφνει τον ανάδοχο. 

 
Άρκρο 13ο Παραλαβι 
Ι. Αρμόδιο όργανο 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά από απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (άρκρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16 ) 
II. Πρόςκλθςθ αναδόχου 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. (άρκρο 219 παρ.2  του Ν.4412/2016 ) 
III. Πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ 
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων υλικϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. (άρκρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, µε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παραδοτζων υλικϊν, µε  
ζκπτωςθ  επί  τθσ  ςυμβατικισ  αξίασ,  θ  οποία  κα  πρζπει  να  είναι ανάλογθ  προσ  τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. (άρκρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 ) 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι   
παραλαβι   των   παραδοτζων   υλικϊν   τθσ   ςφμβαςθσ   και   να   ςυντάξει   ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ, ςφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. (άρκρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 ) 
IV. Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφαςι του, θ 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα  μεγαλφτερο  των  30  
θμερϊν  από  τθν  θμερομθνία  υποβολισ  του  και  δεν  λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. (άρκρο 219 παρ.5 του 
Ν.4412/2016 ) 

 
 Άρκρο 14ο  

 
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              Δ                     
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 22/2018 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο τθσ  ςυγγραφισ  
 Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 

Άρκρο 2ο Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 
Άρκρο 3 ο υμβατικά ςτοιχεία.  
Ππωσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων 
 
Άρκρο 4 ο Αυξομειώςεισ Ποςοτιτων Προμικειασ  
Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα των ειδϊν 
που αφορά θ προμικεια και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ποςό, εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν 
μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Θ ποςότθτα όμωσ που κα 
παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 50% τθσ ςυνολικισ, που προβλζπεται από τον 
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

 
 Άρκρο  5ο Διάρκεια ςφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
είναι τρεισ (3) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 
 Άρκρο 6ο τακερότθτα τιμών  
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Περιεχόμενο των Σιμών του Σιμολογίου 
Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ ι 
αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα ανωτζρω ςε όλεσ τισ 
τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 
Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ υπθρεςία 
ορίηει, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν. 
Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν μεταφορά ι 
αποκικευςθ τθσ προμικειασ. 
Γ) Κάκε γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
τθσ προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο 
διαγωνιςμό, δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να αφορά τισ 
ποςότθτεσ μεταφοράσ των υλικϊν που ειςζρχονται. 

 
Άρκρο 7ο Σρόποσ και χρόνοσ  παράδοςθσ  
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα μπορεί να γίνεται ςτον Διμο τμθματικά, κατόπιν παραγγελίασ προσ τον 
Ανάδοχο. 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
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Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτον Διμο  τοποκετθμζνα ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, το ανϊτερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ παραγγελίασ. Ραράταςθ προκεςμίασ παρζχεται ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν παράδοςθ των ειδϊν χωρίσ 
να δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία δφναται ςε κάκε ςτιγμι 
να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ. 

 
Άρκρο 8 ο Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ  
Ο  απαιτοφμενοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ αν δεν διατίκεται από τον 
ανάδοχο κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.  
 

Άρκρο 9ο Ποινικζσ ριτρεσ  
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, (ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/16), 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα 
(άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. (άρκρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 

 
Άρκρο 10ο Πλθρωμζσ  
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνεται με χρθματικι εντολι του εργοδότθ που κα εκδίδεται 
μετά τθν ςυνολικι ι τμθματικι κατά περίπτωςθ, παραλαβι των ειδϊν και βάςει πιςτοποιιςεωσ και 
κα ςυνοδεφεται από πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και κατόπιν τοφτου από 
τιμολόγιο του αναδόχου μετά δφο αντιγράφων. 

 
Άρκρο 11ο Ατφχθμα και Ζθμιζσ  

Σε περίπτωςθ παραβάςεωσ ι ατυχιματοσ κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ 

παραμζνει μόνοσ υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ ευκυνϊν και μάλιςτα για ηθμιζσ και ατυχιματα 

είτε ςτο προςωπικό του (εργάτεσ, υπάλλθλοι κ.λ.π.) είτε ςτισ καταςκευζσ, είτε ςτον εργοδότθ, είτε ςε 

τρίτουσ, ι ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ κ.λ.π. λόγω παραβάςεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν εφαρμογι 

των αναφερόμενων ςτθν παροφςα. 

Κατά ςυνζπεια ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπόχρεοσ για τθν ενδεχόμενθ καταβολι 

αποηθμιϊςεωσ, υπζχων και κάκε άλλθ αςτικι και ποινικι ευκφνθ οπωςδιποτε προκφπτουςα από τθν 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδθγιςεωσ τθσ 

κυκλοφορίασ οχθμάτων ωσ και νυχτερινά φωτιςτικά ςιματα κ.λ.π. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ειδικευμζνο προςωπικό.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πλθροί τουσ κανόνεσ υγιεινι και αςφάλειασ των εργαηόμενων. 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ κάκε κατά 

νόμο προβλεπόμενθσ  άδειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, κακιςτάμενοσ αποκλειςτικϊσ και ουςιαςτικϊσ 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφ διατάξεων περί εκτελζςεων των εργαςιϊν.  

Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ με δαπάνεσ του οφείλει να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ για τθν κυκλοφορία οχθμάτων και 

πεηϊν κζςθ και επιςθμάνει αυτιν με τθν τοποκζτθςθ πινακίδων, νυχτερινϊν ςθμάτων κ.λ.π. 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο κακαριςμόσ χώρου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ να προβεί, αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςτον κακαριςμό του χϊρου του γθπζδου. 

 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
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