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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
Αρ. Μελζτθσ: 32/2018

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ»

Προϋπολογιζμός δαπάνης…..…………..€320.324,00….......………………..………….ΕΥΡΩ.
Φ.Π.Α…………………………..………..€76.877,76……..….…………..….…….……ΕΥΡΩ.
ύνολο απαιηούμενης πίζηωζης …..…...€397.201,76 …….………….…………….…...ΕΥΡΩ.

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ …………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων των δφο Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Κόρφου και Άνω
Μεράσ).
Θ προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που κα
τοποκετθκοφν ςε διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ζχουν ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ
τουσ, τόςο από λειτουργικι, όςο και από αιςκθτικι πλευρά.
Ο Διμοσ Μυκόνου με τθν παροφςα μελζτθ αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ και ςτον
εκςυγχρονιςμό των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν ςταδίων για να γίνουν
λειτουργικά για τουσ πολίτεσ τα ακλθτικά ςωματεία τουσ επιςκζπτεσ του Διμου
Μυκόνου, κακϊσ και για ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Θ παροφςα προμικεια κα τα κακιςτά
περιςςότερο λειτουργικά τόςο για τθ διεξαγωγι αγϊνων όςο και για τθν κακθμερινι
άκλθςθ και προπόνθςθ των ακλθτϊν.
Θ δαπάνθ προμικειασ ζχει ενταχκεί ςτον Προχπολογιςμό του ζτουσ 2018, ανζρχεται ςτο
ποςό των 397.201,76€ και κα βαρφνει τον Κ.Α.15-7336.0008 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ
ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Θ προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία θλεκτρονικοφ διεκνι δθμόςιου διαγωνιςμοφ με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ τιμισ, για το ςφνολο τθσ προμικειασ, (βάςει τθσ παροφςασ μελζτθσ) ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Προςφορζσ για μζροσ των υλικϊν ι και υλικά που διαφοροποιοφνται από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ δεν γίνονται δεκτζσ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ.Τ. Δήμοσ Μσκόνοσ

Εσαγγελία Υατζηνάκη
Υημικός Μητανικός
Μιταήλ Σσιμπλάκης
Αρτιτέκτων Μητανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΟ

1

Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν 4
κζςεων με ςκζπαςτρο

ΣΕΜ

1

1.000,00

1.000,00

2

Κάκιςμα γθπζδου

ΣΕΜ

1300

12,00

15.600,00

ΣΕΜ

2

650,00

1.300,00

ΣΕΜ

2

500,00

1000,00

ΣΕΜ

2

50,00

100,00

μ

200

120,00

24.000,00

ΣΕΜ

1

3.300,00

3.300,00

ΣΕΜ

1

2.600,00

2.600,00

ΣΕΜ

1

1.600,00

1.600,00

ΣΕΜ

1

1.500,00

1.500,00

11 Προβολζασ led 1000 watt

ΣΕΜ

45

1.800,00

81.000,00

12 Προβολζασ 2000 watt

TEM

14

500,00

7.000,00

TEM

4

800,00

3.200,00

TEM

50

50,00

2.500,00

15 Πίνακασ αυτοματιςμοφ

ΣΕΜ

2

2.800,00

5.600,00

16 Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ

ΣΕΜ

1

120,00

120,00

17 Γενικόσ υποπίνακασ

ΣΕΜ

1

3.860,00

3.860,00

18 τεγανόσ πίνακασ

ΣΕΜ

1

600,00

600,00

19 Γενικόσ πίνακασ

ΣΕΜ

1

2.000,00

2.000,00

3

4

5
6

Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
μεταφερόμενθ, προπόνθςθσ,
διαςτάςεων 5,00 Χ 2,00m με δίχτυ
τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm
Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
προπόνθςθσ, διαςτάςεων 3,00 Χ
2,00 m με δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ
4,5mm
Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ
1,60 Χ 1,15 m Χ60εκ
Περίφραξθ

Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 5,40m και φψουσ 0,50m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
8
μικουσ 3,90m και φψουσ 0,95m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
9
μικουσ 2,00m και φψουσ 0,75m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
10
μικουσ 1,90m και φψουσ 0,50m
7

Θλεκτρονικόσ πίνακασ αλλαγϊν
Διπλισ όψθσ
Προμικεια φωτιςτικοφ απλίκα
τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ για
14
εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου
χελϊνα)
13

3

18REQ004000505 2018-11-13
Αντικατάςταςθ προβολζων 1000
watt

ΣΕΜ

40

200,00

8.000,00

Μ

140

150,00

21.000,00

ΣΕΜ

6

2.600,00

15.600,00

ΣΕΜ

1

3.600,00

3.600,00

ΣΕΜ

2

2.500,00

5.000,00

m

200

15,00

3.000,00

ΣΕΜ

4

340,00

1.360,00

ΣΕΜ

1

700,00

700,00

m

220

10,00

2.200,00

29 υναρμολόγθςθ πίνακα

ΣΕΜ

1

320,00

320,00

30 Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ απλίκα

ΣΕΜ

50

50,00

2.500,00

ΣΕΜ

4

15.000,00

60.000,00

TEM

1

9.600,00

9.600,00

TEM

1

2.600,00

2.600,00

TEM

6

200,00

1.200,00

TEM

4

475,00

1.900,00

TEM

12

92,00

1.104,00

TEM

2

800,00

1.600,00

TEM

1

1.330,00

1.330,00

ΣΕΜ

4

300,00

1.200,00

ΗΕΤΓΟ

1

2.500,00

2.500,00

ΣΕΜ

4

65,00

260,00

ΣΕΜ

2

940,00

1.880,00

ΣΕΜ

2

400,00

800,00

ΣΕΜ

14

500,00

7.000,00

ΣΕΜ

14

250,00

3.500,00

μ

34

35,00

1.190,00

20

21 φνδεςθ παροχισ με μετρθτι

υντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ
γθπζδου Άνω Μεράσ
Εργαςία επανατοποκζτθςθσ
23
υπόγειου καλωδίου
22

24 Μεγαφωνικι γθπζδου
25 Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ.

υντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων
πυλϊνων
Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ
27
γειϊςεων
Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ ςε
28
ρολό 10mm
26

31
32
33
34
35
36
37

υντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου
Κόρφου
Πζργκολα μικουσ 19,50m και
πλάτουσ 3,60m
Πζργκολασ μικουσ 8,00m και
πλάτουσ 2,40m
Προμικεια πάγκων αποδυτθρίων
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Προμικεια ςετ υδραυλικϊν
εξαρτθμάτων ντουηιζρασ
αποδυτθρίων
Προμικεια φωτιςτικϊν
ψευδοροφισ πάνελ led 18 watt
Προμικεια ανοιγόμενων
παρακφρων (τφπου φεγγιτϊν)

38 Προμικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ
39

40

41
42
43
44
45
46

Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε
πυλϊνα
Σζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου
αλουμινίου αγϊνων με ςφςτθμα
ςυγκράτθςθσ διχτυοφ ςτο ζδαφοσ,
γαλβανιηζ αντθρίδεσ και δίχτυ
εςτίασ δίχρωμο πάχουσ 6mm
Πίνακασ τακτικισ αλουμινίου για
ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60
Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου
επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ
και βάςθ πάκτωςθσ
Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ με
ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια
Προμικεια προκαταςκευαςμζνων
κζςεων - ερμαριϊν.
Αντικατάςταςθ προβολζων 2000
watt
υντιρθςθ των υπαρχόντων
πάγκων των δφο γθπζδων

2
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Πυροςβεςτικι φωλιά inox μεγάλθ
47 πλιρθ με ςωλινα 1 ¾’’(1 ¾ inches)

ΣΕΜ

6

250,00

1.500,00

δεμζνθ
φνολο
ΦΠΑ 24%
φνολο με ΦΠΑ

320.324,00€
76.877,76€
397.201,76€

ΘΜΕΙΩΘ: Οι παραπάνω ποςότθτεσ των ειδϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να
αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ που κα χειριςτεί τα προσ προμικεια
είδθ-υλικά, κατόπιν ςχετικοφ εγγράφου τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ. Οι τυχόν αλλαγζσ δεν κα
υπερβαίνουν το ποςό τθσ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτον Κ.Α. 15-7336.0008. Ο
Διμοσ Μυκόνου δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ όλου του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ .
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ.Τ. Δήμοσ Μσκόνοσ

Εσαγγελία Υατζηνάκη
Υημικός Μητανικός
Μιταήλ Σσιμπλάκης
Αρτιτέκτων Μητανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν 4 κζςεων
με ςκζπαςτρο

ΣΕΜ

1

2

Κάκιςμα γθπζδου

ΣΕΜ

1300

ΣΕΜ

2

ΣΕΜ

2

ΣΕΜ

2

μ

200

ΣΕΜ

1

ΣΕΜ

1

ΣΕΜ

1

ΣΕΜ

1

11 Προβολζασ led 1000 watt

ΣΕΜ

45

12 Προβολζασ 2000 watt

TEM

14

TEM

4

TEM

50

15 Πίνακασ αυτοματιςμοφ

ΣΕΜ

2

16 Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ

ΣΕΜ

1

17 Γενικόσ υποπίνακασ

ΣΕΜ

1

18 τεγανόσ πίνακασ

ΣΕΜ

1

19 Γενικόσ πίνακασ

ΣΕΜ

1

ΣΕΜ

40

Μ

140

ΣΕΜ

6

ΣΕΜ

1

ΣΕΜ

2

3

4

5
6

Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
μεταφερόμενθ, προπόνθςθσ,
διαςτάςεων 5,00 Χ 2,00m με δίχτυ
τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm
Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
προπόνθςθσ, διαςτάςεων 3,00 Χ
2,00 m με δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ
4,5mm
Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ 1,60
Χ 1,15 m Χ60εκ
Περίφραξθ

Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 5,40m και φψουσ 0,50m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
8
μικουσ 3,90m και φψουσ 0,95m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
9
μικουσ 2,00m και φψουσ 0,75m
Προζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
10
μικουσ 1,90m και φψουσ 0,50m
7

Θλεκτρονικόσ πίνακασ αλλαγϊν
Διπλισ όψθσ
Προμικεια φωτιςτικοφ απλίκα
14 τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ για
εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου χελϊνα)
13

20

Αντικατάςταςθ προβολζων 1000
watt

21 φνδεςθ παροχισ με μετρθτι
υντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ
γθπζδου Άνω Μεράσ
Εργαςία επανατοποκζτθςθσ
23
υπόγειου καλωδίου
22

24 Μεγαφωνικι γθπζδου
25 Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ.

m

2

200

6

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΟ
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υντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων
πυλϊνων
Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ
27
γειϊςεων
Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ ςε
28
ρολό 10mm
26

ΣΕΜ

4

ΣΕΜ

1

m

2

220

29 υναρμολόγθςθ πίνακα

ΣΕΜ

1

30 Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ απλίκα

ΣΕΜ

50

ΣΕΜ

4

TEM

1

TEM

1

TEM

6

TEM

4

TEM

12

TEM

2

TEM

1

ΣΕΜ

4

ΗΕΤΓΟ

1

ΣΕΜ

4

ΣΕΜ

2

ΣΕΜ

2

ΣΕΜ

14

ΣΕΜ

14

μ

34

ΣΕΜ

6

31
32
33
34
35
36
37

υντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου
Κόρφου
Πζργκολα μικουσ 19,50m και
πλάτουσ 3,60m
Πζργκολασ μικουσ 8,00m και
πλάτουσ 2,40m
Προμικεια πάγκων αποδυτθρίων
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Προμικεια ςετ υδραυλικϊν
εξαρτθμάτων ντουηιζρασ
αποδυτθρίων
Προμικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ
πάνελ led 18 watt
Προμικεια ανοιγόμενων
παρακφρων (τφπου φεγγιτϊν)

38 Προμικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ
39

40

41
42
43
44
45
46
47

Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε
πυλϊνα
Σζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου
αλουμινίου αγϊνων με ςφςτθμα
ςυγκράτθςθσ διχτυοφ ςτο ζδαφοσ,
γαλβανιηζ αντθρίδεσ και δίχτυ εςτίασ
δίχρωμο πάχουσ 6mm
Πίνακασ τακτικισ αλουμινίου για
ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60
Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου
επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ και
βάςθ πάκτωςθσ
Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ με
ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια
Προμικεια προκαταςκευαςμζνων
κζςεων - ερμαριϊν.
Αντικατάςταςθ προβολζων 2000
watt
υντιρθςθ των υπαρχόντων πάγκων
των δφο γθπζδων
Πυροςβεςτικι φωλιά inox μεγάλθ
πλιρθ με ςωλινα 1 ¾’’(1 ¾ inches)
δεμζνθ

φνολο
ΦΠΑ 24%
φνολο με ΦΠΑ

Μύκονος..…/..…/2018

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων των Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Άνω Μεράσ και Κόρφου) θ
τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει ςτα ςθμεία που κα υποδείξει θ Επιτροπι Παραλαβισ τθσ
προμικειασ ςε ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Μυκόνου.

Άρκρο 1 – Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν 4 κζςεων με ςκζπαςτρο
Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν με ςκζπαςτρο, 4 κζςεων. Ο πάγκοσ κα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό ςκελετό, ο οποίοσ πρζπει να ακολουκεί ενδεικτικά τα
παρακάτω χαρακτθρίςτθκα:
 Για τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ κα πρζπει να υπάρχει κοιλοδοκόσ διαςτάςεων
100x40x3mm.
 Μικοσ ςτεγάςτρου περίπου 2m.
 Σα κακίςματα κα πρζπει να είναι από πλαςτικό με UV προςταςία κατά προτίμθςθ μπλε
χρϊματοσ.
 Για τθν δθμιουργία του ορκογωνίου πλαιςίου ςτιριξθσ των κακιςμάτων κα πρζπει να
υπάρχει κοιλοδοκόσ διαςτάςεων 40x40x3mm.
 Για τθν δθμιουργία του ςκεπάςτρου ςε ςχιμα καμπφλθσ με τελικό φψοσ 2m κα πρζπει
να υπάρχει κοιλοδοκόσ διαςτάςεων 50x25x3mm.
 Για το ςκζπαςτρο κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί χρθςιμοποιείται κυψελωτό
πολυκαρμπονικό πάχουσ 6mm και ςτθν βάςθ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ελαςτικά
πατιματα.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία.
Άρκρο 2 – Κάκιςμα γθπζδου
Κάκιςμα γθπζδου για εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. Σο κάκιςμα
πρζπει να είναι πλαςτικό χωρίσ πλάτθ, καταςκευαςμζνο από πολυπροπυλζνιο, ανκεκτικό
ςτθν πυρκαγιά κατθγορίασ 1, φινίριςμα φωσ αντί-UV και κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ
ενδεικτικά ςε cm 42 x 37 x 11 φψοσ κατά προτίμθςθ μπλε χρϊματοσ.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι
αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του
ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν εμπορία ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία κακϊσ και τοποκζτθςθσ.

Άρκρο 3 – Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου μεταφερόμενθ, προπόνθςθσ, διαςτάςεων
5,00 Χ 2,00m με δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm
Σζρμα ποδοςφαίρου αλουμινίου προπόνθςθσ διαςτάςεων 5,00x2,00 m λευκοφ χρϊματοσ.
Σα τζρματα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από δοκοφσ διατομισ τουλάχιςτον Φ80
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και πάχουσ 2,5mm. Σο δίχτυ του κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πολυαμίδιο
πάχουσ 4,5 mm και το μάτι του διχτφου να είναι εξάγωνο.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 4 – Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου, προπόνθςθσ, διαςτάςεων 3,00 Χ 2,00 m με
δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm
Σζρμα ποδοςφαίρου αλουμινίου προπόνθςθσ διαςτάςεων 3,00x2,00 m λευκοφ χρϊματοσ.
Σα τζρματα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από δοκό διατομισ Φ80.. Σο δίχτυ του κα
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πολυαμίδιο πάχουσ 4,5 mm και το μάτι του διχτφου
να είναι εξάγωνο.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 5 – Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ 1,60 Χ 1,15 m Χ60εκ
Σζρμα ποδοςφαίρου προπόνθςθσ διαςτάςεων 1,60 Χ 1,15 m Χ60εκ. Σα τζρματα κα πρζπει
να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιηζ ςωλινα διαμζτρου Φ38. Σο δίχτυ του κα πρζπει
να είναι υψθλισ αντοχισ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 6 – Περίφραξθ
Προμικεια γαλβανιςμζνου ςυρματοπλζγματοσ πάχουσ 2,70mm και φψουσ 2,50μ με οπι
55x55mm. Σο ςυρματόπλεγμα κα πρζπει να τοποκετθκεί με τρόπο που κα εξαςφαλίηει τθν
ςτακερότθτά του. ε απόςταςθ ανά 2,00μ κα πρζπει να τοποκετθκεί κατακόρυφθ ςωλινα
γαλβανιηζ τουλάχιςτον 2’’ (δφο ιντςϊν) Φ60 ΒΣ (πράςινθ ετικζτα) θ οποία κα πρζπει να
είναι εν κερμϊ γαλβανιςμζνθ και φψουσ 2,5μ. Κάκε κατακόρυφθ ςωλινα κα πρζπει να
ςτερεϊνεται ςε τετράγωνθ μεταλλικι βάςθ (ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τισ επιτροπισ
παραλαβισ) διαςτάςεων τουλάχιςτον 20x20εκ και πάχουσ τουλάχιςτον 5mm. Θ μεταλλικι
βάςθ κα ςτερεωκεί-βιδωκεί ςε υφιςτάμενθ βάςθ από ςκυρόδεμα με βίδεσ μεταλλικζσ –
χαλφβδινεσ τουλάχιςτον Μ12 και με τα κατάλλθλα βφςματα.
Θ ζνωςθ των ςωλινων με το ςυρματόπλεγμα κα πρζπει να γίνεται με ςφρμα ςτιριξθσ
περίπου 3mm. τθν επάνω μεριά τθσ περίφραξθσ ςε φψοσ 2,5μ κα πρζπει να υπάρχει
οριηόντια ςωλινα (κουπαςτι) με τον ίδιο τφπου ςωλινα, δθλαδι ςωλινα γαλβανιηζ 2’’
(δφο ιντςϊν) Φ60 ΒΣ. Οι οριηόντιεσ με τισ κάκετεσ ςωλινεσ κα ςυνδζονται με
γαλβανιςμζνεσ μοφφεσ ςφνδεςθσ μορφισ “T” ι διπλοφ “T” (ςτισ γωνίεσ τθσ περίφραξθσ)
ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το κλείςιμο των ορκοςτατϊν ςτο πάνω άκρο τουσ για τθν
προςταςία από τα νερά τθσ βροχισ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που
απαιτοφνται, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ.
Άρκρο 7 – Τλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 5,40m και φψουσ 0,50m
Προμικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ ςυρόμενθσ πόρτασ διαςτάςεων 5,40m
μικοσ και 0,5m φψοσ με ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και
προςαρμογι τθσ επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από
ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι
τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο
με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν δίνετε θ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των
απαραίτθτων μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
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και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, το κόςτοσ των
εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 8 – Τλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 3,90m και φψουσ 0,95m
Προμικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 3,90m μικοσ και
0,95m φψοσ με ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και
προςαρμογι τθσ επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από
ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι
τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο
με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν δίνετε θ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των
απαραίτθτων μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, το κόςτοσ των
εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 9 – Τλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 2,00m και φψουσ 0,75m
Προμικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 2,00m μικοσ και
0,5m φψοσ με ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και
προςαρμογι τθσ επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από
ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι
τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο
με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν δίνετε θ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των
απαραίτθτων μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, το κόςτοσ των
εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 10 – Τλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 1,90m και φψουσ 0,50m
Προμικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 1,90m μικοσ και
0,5m φψοσ με ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και
προςαρμογι τθσ επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από
ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι
τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο
με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν δίνετε θ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των
απαραίτθτων μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, το κόςτοσ των
εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
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Άρκρο 11 – Προβολζασ αλουμινίου led 1000 watt
το χϊρο του γθπζδου κα πρζπει να αντικαταςτακοφν οι προβολείσ των πυλϊνων
φωτιςμοφ των γθπζδων. οι προβολείσ αλουμινίου κα πρζπει να είναι ςτεγανοί, με ςφςτθμα
ζναυςθσ.
Ο κάκε προβολζασ κα ζχει ζναν λαμπτιρα τφπου led, ιςχφοσ 1000 Watt και ζνταςθσ 220
Volt και κα πρζπει να ζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον για 3 ζτθ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
των υλικϊν και των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ.
Άρκρο 12 – Προβολζασ 2000 watt
το χϊρο του γθπζδου κα πρζπει να αντικαταςτακοφν οι προβολείσ των πυλϊνων
φωτιςμοφ των γθπζδων. Οι προβολείσ κα πρζπει να είναι ςτεγανοί, με ςφςτθμα ζναυςθσ.
Ο κάκε προβολζασ κα πρζπει να ζχει ζναν λαμπτιρα τφπου HPI – T, ιςχφοσ 2000Watt,
ςτεγανότθτασ ΙΡ65, ζνταςθσ 220 Volt και εγγφθςθ τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
των υλικϊν και των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ.
Άρκρο 13 – Ηλεκτρικόσ πίνακασ αλλαγϊν διπλισ όψθσ.
Προμικεια Θλεκτρικόσ πίνακασ αλλαγϊν διπλισ όψθσ με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ :
60x40x3εκ, για εξωτερικι χριςθ, αδιάβροχοσ, απόςταςθ κζαςθσ τουλάχιςτον 100μ , με
λαμπάκια led, με πράςινο χρϊμα για νοφμερο ειςερχόμενου παίχτθ και κόκκινο χρϊμα για
νοφμερο εξερχόμενου παίχτθ και φψοσ ψθφίων περίπου 23 εκ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
του φορτιςτι και των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια
είδοσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι
παραλαβισ.
Άρκρο 14– Προμικεια φωτιςτικοφ απλίκα τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ για εξωτερικοφσ
χϊρουσ (τφπου χελϊνα)
Προμικεια φωτιςτικοφ απλίκα μπροφτηινθ κατάλλθλθ για εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου
χελϊνα) με λαμπτιρα led ιςχφοσ 12,5watt.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
των υλικϊν και των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ
φορτοεκφόρτωςθσ του ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 15 – Πίνακασ αυτοματιςμοφ
Προμικεια πίνακα αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο τθσ ζναυςθσ των προβολζων με ςφςτθμα
χρονοκακυςτζρθςθσ για τθν αποφυγι ζναυςθσ όλων των προβολζων μαηί και
αυτοματιςμοφ για τθν κακθμερινι αυτόματθ ζναυςθσ οκτϊ προβολζων. Ο πίνακασ κα
πρζπει να αποτελείται από:
 ζναν ραγοδιακόπτθ τριπολικό 40Α,
 μία αυτόματθ αςφάλεια τριπολικι 40Α,
 ζνα ρελζ διαφυγισ 30mA 4x40Α,
 ζξι ενδεικτικά led κόκκινου χρϊματοσ,
 τρία ενδεικτικά led πράςινου χρϊματοσ,
 δϊδεκα αυτόματεσ αςφάλειεσ 10Α,
 δϊδεκα μπουτόν ράγασ απλισ πίεςθσ,
 δϊδεκα ρελζ καςτανιάσ 1 ΟΝ επαφι,
 τζςςερα χρονικά ράγασ,
 ζνα χρονοδιακόπτθσ και
 ζνα ρελζ ιςχφοσ.
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τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ του θλεκτρικοφ
πίνακα αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο των προβολζων του γθπζδου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
τοποκζτθςισ τουσ.
Άρκρο 16 – Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ
Προμικεια αιςκθτιρα φωτιςμοφ (μζρασ – νφχτασ) για τον ζλεγχο του περιμετρικοφ
φωτιςμοφ τθσ εξωτερικισ μάντρασ του γθπζδου. Ο αιςκθτιρασ κα πρζπει να ελζγχει τα
φϊτα που βρίςκονται τοποκετθμζνα περιμετρικά επάνω ςτθν μάντρα του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου
είδουσ, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςισ του.
Άρκρο 17 – Γενικόσ υποπίνακασ
Προμικεια γενικοφ υποπίνακα από γαλβάνιηε λαμαρίνα θλεκτροςτατικισ βαφισ με όλα τα
υλικά που χρίηουν για τθν ςωςτι ταξινόμθςθ του ρεφματοσ προσ όλουσ τουσ υποπίνακεσ
και pillar από γαλβάνιηε λαμαρίνα θλεκτροςτατικισ βαφισ. Ο πίνακασ αναλυτικά κα πρζπει
να αποτελείται από ζναν αυτόματο κερμομαγνθτικό διακόπτθ 250Α, τζςςερισ αυτόματουσ
κερμομαγνθτικοφσ διακόπτεσ 80Α, δφο ραγοδιακόπτεσ τριπολικοφσ 40Α, δφο αυτόματεσ
αςφάλειεσ τριπολικζσ 40Α, εννζα ενδεικτικά led χρϊματοσ κόκκινο, ζξι αυτόματεσ
αςφάλειεσ 10Α, ζξι αυτόματεσ αςφάλειεσ 16Α, ζναν χρονοδιακόπτθ, ζνα ρελζ ιςχφοσ και
ζνα ψθφιακό πολυόργανο ράγασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του
θλεκτρικοφ πίνακα, ο οποίοσ πρζπει να είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με
θλεκτροςτατικι βαφι, τθν τοποκζτθςθ μεταλλικοφ πίλλαρ το οποίο κα είναι από γαλβάνιηε
λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι (και μζςα ςτο πίλλαρ κα πρζπει να
τοποκετθκεί ο πίνακασ).
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
τοποκζτθςισ του.
Άρκρο 18 – τεγανόσ πίνακασ
Προμικεια εξωτερικοφ ςτεγανοφ πίνακα για τθν ζνωςθ τθσ παλιάσ παροχισ με τθν νζα
ϊςτε να επεκτακεί μζχρι το ρολόι τθσ παροχισ ρεφματοσ. Ο πίνακασ κα πρζπει να
αποτελείται από οκτϊ μονωτιρεσ (τφπου βαρελάκια), τζςςερισ μπάρεσ χαλκοφ και οκτϊ
ακροδζκτεσ διαμζτρου 120mm.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ πίνακα ο οποίοσ
κα πρζπει να είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
τοποκζτθςισ του.
Άρκρο 19 – Γενικόσ πίνακασ
Προμικεια γενικοφ πίνακα γθπζδου ο οποίοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί μζςα ςτο δωμάτιο
που καταςκευάςτθκε για το ρολόι τθσ παροχισ ρεφματοσ. Ο πίνακασ αυτόσ κα πρζπει να
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δίνει ρεφμα ςτο γιπεδο μπάςκετ, ςτο γιπεδο 5x5 και ςτον γενικό υποπίνακα. Ο πίνακασ κα
πρζπει να αποτελείται από ζναν αυτόματο κερμομαγνθτικό διακόπτθ 250Α, ζναν
ραγοδιακόπτθσ τριπολικόσ 80Α, δφο ραγοδιακόπτεσ τριπολικοφσ 40Α, δφο αυτόματεσ
αςφάλειεσ τριπολικζσ 40Α, μία αυτόματθ αςφάλεια τριπολικι 63Α, εννζα ενδεικτικά led
χρϊματοσ κόκκινο, δεκαπζντε αυτόματεσ αςφάλειεσ 10Α, τριάντα ραγοδιακόπτεσ 40Α, και
πζντε αυτόματεσ αςφάλειεσ 16Α.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ
διμερι θλεκτρικοφ πίνακα ο οποίοσ πρζπει να είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με
θλεκτροςτατικι βαφι.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
τοποκζτθςισ του.
Άρκρο 20 – Αντικατάςταςθ προβολζων led 1000 watt
Αντικατάςταςθ προβολζων led 1000 Watt. Από τουσ υπό προμικεια προβολείσ του Άρκρου
11 του προχπολογιςμοφ, ζνα μζροσ εξ’ αυτϊν (κατόπιν υποδείξεων τθσ επιτροπισ
παραλαβισ) κα τοποκετθκοφν και κα ςυνδεκοφν εκ νζου ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ πυλϊνεσ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ και θ αποξιλωςθ των παλαιϊν
προβολζων από τουσ πυλϊνεσ, θ αποςφνδεςθ και θ απομάκρυνςθ των παλαιϊν
ςυςτθμάτων ζναυςθσ από τα πίλλαρ, θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των νζων προβολζων
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των καινοφργιων ςυςτθμάτων ζναυςθσ. Οι
υπόλοιποι προβολείσ, αν υπάρξουν, κα αποκθκευτοφν ςε χϊρο του γθπζδου που κα
υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ προσ μελλοντικι χριςθ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν για τθν αποςφνδεςθ, αποξιλωςθ και
απομάκρυνςθ των παλαιϊν ειδϊν κακϊσ, όλων των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ
των υπό αντικατάςταςθ ειδϊν, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ
και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που
απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ο Διμοσ Μυκόνου δεν
δεςμεφεται για τθν πλθρωμι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν αντικατάςταςθ και των 40
προβολζων κακϊσ κα αλλαχτοφν όςοι εξ αυτϊν κρικεί απαραίτθτο κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ παραλαβισ.
Άρκρο 21 – φνδεςθ παροχισ με μετρθτι
Παροχι ρεφματοσ με προμικεια καλωδίου ΝΤΤ 3x120mm2x70mm2x70mm2 από το ςθμείο
που φτάνει θ παλιά παροχι προσ τον μετρθτι του ρεφματοσ, προμικεια του πίνακα κακϊσ
και θ προμικεια και τοποκζτθςθ εξωτερικισ πλαςτικισ ςωλινασ βαρζωσ τφπου.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν διάνοιξθ των χαντακιϊν, όπου
και κα πρζπει να τοποκετεί το πρϊτο (1ο) ςτρϊμα άμμου πάχουσ 10 cm και πάνω ςτο
ςτρϊμα αυτό κα πρζπει να τοποκετοφνται ειδικά για το ςκοπό αυτό ράουλα εκτφλιξθσ του
καλωδίου, τθν εκτφλιξθ του καλωδίου από το ςτροφείο και τθν αφαίρεςθ ράουλων
εκτφλιξθσ (όπου το καλϊδιο κα πρζπει να τοποκετθκεί με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν μόνιμθ
κζςθ του, χειρϊνακτα, επάνω ςτον διαμορφωμζνο πυκμζνα τθσ τάφρου). Σο καλϊδιο κα
πρζπει να καλφπτεται από ζνα δεφτερο (2ο) ςτρϊμα άμμου των 10 cm ιδίων ιδιοτιτων
όπωσ το πρϊτο (1ο) και ςτθ ςυνζχεια πάνω ςτο δεφτερο ςτρϊμα για λόγουσ μθχανικισ
προςταςίασ του καλωδίου, κα πρζπει να τοποκετθκοφν οι πλάκεσ επικάλυψθσ. Επίςθσ,
ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ του καλωδίου από τον πίνακα τθσ
αφαλάτωςθσ, τθσ τοποκζτθςθ εξωτερικισ πλαςτικισ ςωλινασ βαρζωσ τφπου μζςα ςτθν
οποία κα πρζπει να περαςτεί το παλιό καλϊδιο ωσ το ςθμείο που κα πρζπει να γίνει θ
ζνωςθ με το καινοφργιο και οι εργαςίεσ εκςκαφισ και επανεπίχωςθσ ςκαμμάτων για τθν
τοποκζτθςθ του καινοφργιου καλωδίου, θ τοποκζτθςθ του πίνακα για τθν ζνωςθ των δυο
καλωδίων και ςφνδεςθ αυτϊν.
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τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 22 – υντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ γθπζδου Άνω Μεράσ
Εργαςία ςυντιρθςθσ πυλϊνων φωτιςμοφ και πίλλαρ. Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να
γίνουν περιλαμβάνουν:
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό
γυαλιςτερό αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ, το παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Σο χρϊμα κα πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ με αποχρϊςεισ που να
παραμζνουν αναλλοίωτεσ, κατάλλθλο για ςυντιρθςθ μεταλλικϊν επιφανειϊν που εκτίκενται
ςε καλάςςιο περιβάλλον.
Πριν τον χρωματιςμό κα πρζπει να γίνει θ εργαςία τθσ αμμοβολισ, θ οποία ζχει ςαν ςτόχο
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των πυλϊνων κακϊσ ςυνιςτά μια διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ
μεταλλικισ επιφάνειασ με ταυτόχρονθ απομάκρυνςθ των προϊόντων οξείδωςθσ. Θα πρζπει
να γίνει καλόσ κακαριςμόσ όλθσ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ από ςκουριζσ και ζπειτα να γίνει
θ εφαρμογι τθσ αμμοβολισ.
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ επιφανειϊν και αμμοβολισ κα πρζπει να εκτελεςτοφν από ζμπειρα
και εξειδικευμζνα ςυνεργεία.
Όςον αφορά το αςτάρι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για γαλβανιςμζνο ςίδθρο και ειδικά για
πυλϊνεσ ωσ αντιδιαβρωτικό, υψθλοφ πάχουσ, ενδιάμεςο αςτάρι και ωσ φινίριςμα
εποξειδικισ πολυαμιδικισ ρθτίνθσ με χρωςτικι με βάςθ το οξείδιο του ςιδιρου, που περιζχει
φωςφορικό ψευδάργυρο τροποποιθμζνο με γζμιςμα, ελαςτικά αδρανι ςωματίδια. Θα
πρζπει να εξαςφαλίηει αποτελεςματικι και μακροχρόνια αντιδιαβρωτικι προςταςία, εφκολθ
εφαρμογι και ςυντιρθςθ, γριγορθ δράςθ ξιρανςθσ, υψθλι χθμικι και μθχανικι αντοχι,
ιςχυρι αδιάβροχθ ιςχφ. Θα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,60±0,05, ιξϊδεσ 150sec. ford 4,
ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 56±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 120 oC ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ.
Όςον αφορά το χρϊμα που κα περαςτεί εν ςυνεχεία αυτό κα πρζπει να είναι προϊόν
βαςιςμζνο ςε ρθτίνεσ πολυουρεκάνθσ με αδιάβροχθ χρωςτικι. Να εμφανίηει υψθλι και
ςτακερι φωτεινότθτα, εξαιρετικι αδιάβροχθ ικανότθτα και μθ κιτρινίηουςα δράςθ. Σο
προϊόν κα πρζπει να διακζτει ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν τριβι, εξαιρετικι χθμικι αντοχι ςε
καφςιμα, ορυκτά και φυτικά ζλαια, να είναι εφκολο να κακαριςτεί και να ςυντθρείται εφκολα.
Θα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,30±0,05, ιξϊδεσ 120sec. ford 4, ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο
53±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 95 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Σόςο για το αςτάρι, όςο και για το χρϊμα βαφισ, ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με
τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικϊν που να
διακρίνονται τα ανωτζρω ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά, κακϊσ και δελτίο δεδομζνων
αςφαλείασ που να ζχουν εκδοκεί από τθν εταιρεία παραγωγισ. Επίςθσ τα υλικά κα πρζπει να
είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ 1441-2004 ι ιςοδφναμα, τα οποία ο προςφζροντασ κα πρζπει
να κατακζςει με τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει να γίνει προςεκτικόσ ζλεγχοσ με ευκφνθ του αναδόχου ςτο πάνω μζροσ (τελάρο
τοποκζτθςθσ προβολζων) του κάκε πυλϊνα προκειμζνου να ςυντθρθκοφν και να
αντικαταςτακοφν τα τμιματα τα οποία χριηουν αντικατάςταςθσ. Θ διαδικαςία αυτι κα
προθγθκεί τθσ τοποκζτθςθσ των νζων προβολζων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ
τοποκζτθςι τουσ. Ο χρωματιςμόσ τουσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό
βερνικόχρωμα με ςκλθρό γυαλιςτερό αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν
φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, το παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Σα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλουν :
Να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ, να διακζτουν και να
χρθςιμοποιοφν μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ), να διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο για τθν
14

18REQ004000505 2018-11-13
εργαςία εξοπλιςμό και εργαλεία όπωσ, αυτοφερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ, εξοπλιςμό
μεταφοράσ υλικϊν, χάραξθσ ανάμειξθσ, κακαριςμοφ και επίςτρωςθσ, χειροκίνθτα και
μθχανοκίνθτα ςε άριςτθ λειτουργικά κατάςταςθ, να διατθροφν τον πιο πάνω εξοπλιςμό
κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ και να αποκακιςτοφν τυχόν ελλείψεισ του χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να ςυμμορφϊνονται με τισ εντολζσ του επιβλζποντα, και να ακολουκοφν πιςτά
τισ οδθγίεσ χριςθσ των υλικϊν.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ
τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν, τα αυτοφερόμενα ικριϊματα που απαιτοφνται και θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 23 – Εργαςία επανατοποκζτθςθσ υπόγειου καλωδίου
Επανατοποκζτθςθ υπογείου καλωδίου κεντρικισ παροχισ ρεφματοσ. Οι εργαςίεσ που
απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ του καλωδίου από τον γενικό πίνακα, θ
εκςκαφι ςτο ςθμείο όπου περνά το καλϊδιο (με μθχάνθμα ωσ ζνα βάκοσ, περίπου 20 cm
πριν εμφανιςτεί ο ςωλινασ και το υπόλοιπο χειρωνακτικά) ϊςτε να βγει από τθν παλιά
κζςθ, θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ ςκαμμάτων βάκουσ 70 cm περίπου και μικοσ 140 m ςτο
νζο ςθμείο που κα περαςτεί το καλϊδιο, θ προςκικθ καλωδίου 20 m και υπόγειασ
διακλάδωςθσ «μοφφασ» χυτισ ρθτίνθσ και θ ςφνδεςθ του καλωδίου ςτον γενικό πίνακα.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που
απαιτοφνται, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 24 – Μεγαφωνικι γθπζδου
Προμικεια θχείων για τθν μεγαφωνικι του γθπζδου και ςφνδεςθ καλωδίου με ενιςχυτι. Οι
εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν προμικεια των θχείων κακϊσ και
τθν εγκατάςταςθ του καλωδίου και τθ ςφνδεςθ με τα θχεία για τθ ςωςτι μεγαφωνικι του
γθπζδου, τισ αναμονζσ καλωδίων ςτουσ τζςςερισ γωνιακοφσ πυλϊνεσ φωτιςμοφ για τθν
τοποκζτθςθ των θχείων, τθν τοποκζτθςθ των ςπιράλ, τθν τοποκζτθςθ των θχείων και τθν
ςφνδεςθ με τον ενιςχυτι που υπάρχει ςτο γιπεδο τθσ Άνω Μεράσ. το γιπεδο του Κόρφου
ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προμθκεφςει και τον ενιςχυτι.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που
απαιτοφνται, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν, κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον υλικό απαιτθκεί (π.χ. καλϊδιο) για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και πλιρθ λειτουργία και των δφο μεγαφωνικϊν
ςυςτθμάτων.
Άρκρο 25 – Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ
Δάπεδο αςφαλείασ 2εκ κατάλλθλο για χϊρουσ άκλθςθσ αποτελοφμενο από οδοντωτζσ
πλάκεσ ςε μορφι παηλ διαςτάςεων περίπου 100x100εκ. Οι πλάκεσ κα πρζπει να είναι
αντιολιςκθτικζσ κατά προτίμθςθ κόκκινου και μπλε χρϊματοσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
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Άρκρο 26 – υντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων πυλϊνων γθπζδου Κόρφου
υντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων πυλϊνων με προμικεια και εργαςία αντικατάςταςθσ
ακροδεκτϊν καλωδίων. Θα πρζπει να γίνει αποςυναρμολόγθςθ των χάλκινων μπαρϊν
διανομισ ρεφματοσ, κακάριςμα-γυάλιςμα για τθν οξείδωςθ που ζχουν υποςτεί και
επανατοποκζτθςθ. Θα πρζπει να γίνει ςε ςυνδυαςμό με αντικατάςταςθ όποιων καλωδίων
αν ζχει υποςτεί αλλοίωςθ θ μόνωςθ τουσ και αντικατάςταςθ μπαρϊν ουδετζρων και
γειϊςεων.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 27 – Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ γειϊςεων
Καταςκευι γείωςθσ προςταςίασ με προμικεια τριϊν ράβδων γειϊςεωσ με χαλκό πάχουσ
70mm2, δίπλα ςτο ςθμείο που κα τοποκετθκεί θ παροχι ρεφματοσ κατόπιν υποδείξεωσ τθσ
επιτροπισ παραλαβισ, κακϊσ και προμικεια τριϊν ακροδεκτϊν για τθν ςφνδεςθ του
αγωγοφ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ 30m χάλκινου
αγωγοφ 70 mm2 διατομισ και τθν τοποκζτθςθ των τριϊν ακροδεκτϊν για τθν ςφνδεςθ του
χάλκινου αγωγοφ με τισ ράβδουσ γείωςθσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν και των μικροχλικϊν που
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 28 – Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ ςε ρολό 10mm
Δάπεδο αςφαλείασ από καουτςοφκ ςε ρολό κατάλλθλο για χϊρουσ άκλθςθσ με
πιςτοποιθτικό VDI 2700 και DIN EN ISO 1798 ι ιςοδφναμα.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 29 – υναρμολόγθςθ πίνακα
υναρμολόγθςθ του πίνακα του κυλικείου από τθν αρχι για τθν ςωςτι ιςοκατανομι του
ρεφματοσ και ςτισ τρεισ φάςεισ και προμικεια νζων εςωτερικϊν καλωδίων του πίνακα.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν αποςφνδεςθ όλων των
καλωδίων του πίνακα και των γραμμϊν του κυλικείου, τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ
νζων εςωτερικϊν καλωδίων του πίνακα και τθν ςφνδεςθ των γραμμϊν που υφίςτανται ςτο
κυλικείο.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ
κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 30 – Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ απλίκα
Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ περιμετρικά ςτο εξωτερικό τμιμα του τοίχου περίφραξθσ του
γθπζδου Κόρφου με τθν προμικεια 800m εξωτερικϊν ςωλινων τφπου κουβίδθ Φ16 και
Φ20 κακϊσ και τοποκζτθςθ καλωδίων τφπου ΝΤΤ διαςτάςεων 3x1,5 mm2, 5x2,5 mm2
ςυνολικοφ μικουσ περίπου 800m.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν αποξιλωςθ παλιϊν ςωλινων
και καλωδίων, τθν τοποκζτθςθ περίπου 800m εξωτερικϊν ςωλινων τφπου κουβίδθ Φ16
και Φ20 μαηί με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα για τθν διζλευςθ των καλωδίων, τθν
τοποκζτθςθ καλωδίων τφπου ΝΤΤ, τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ 50 φωτιςτικϊν τφπου
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απλίκασ Ε27 IP66 χρϊματοσ λευκοφ, τθν τοποκζτθςθ 50 λαμπτιρων led 12,5 Watt και τθν
ςφνδεςθ των καλωδίων ςτον γενικό υποπίνακα του γθπζδου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν
(ςτθρίγματα, κουτιά διακλάδωςθσ, μοφφεσ, ρακόρ, ςπιράλ) που απαιτοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ
κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ και
λειτουργίασ τουσ.
Άρκρο 31 – υντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου Κόρφου
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό
γυαλιςτερό αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ, το παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Σο χρϊμα κα πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ με αποχρϊςεισ που να
παραμζνουν αναλλοίωτεσ, κατάλλθλο για ςυντιρθςθ μεταλλικϊν επιφανειϊν που εκτίκενται
ςε καλάςςιο περιβάλλον.
Πριν τον χρωματιςμό κα πρζπει να γίνει θ εργαςία τθσ αμμοβολισ, θ οποία ζχει ςαν ςτόχο
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των πυλϊνων κακϊσ ςυνιςτά μια διαδικαςία προετοιμαςίασ
τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ με ταυτόχρονθ απομάκρυνςθ των προϊόντων οξείδωςθσ. Θα
πρζπει να γίνει καλόσ κακαριςμόσ όλθσ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ από ςκουριζσ και ζπειτα
να γίνει θ εφαρμογι τθσ αμμοβολισ.
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ επιφανειϊν και αμμοβολισ κα πρζπει να εκτελεςτοφν από ζμπειρα
και εξειδικευμζνα ςυνεργεία.
Θα πρζπει να γίνει προςεκτικόσ ζλεγχοσ με ευκφνθ του αναδόχου τόςο ςτθν ςκάλα του κάκε
πυλϊνα όςο και ςτο πάνω μζροσ (τελάρο τοποκζτθςθσ προβολζων) του κάκε πυλϊνα
προκειμζνου να ςυντθρθκοφν τα τμιματα τα οποία χριηουν ςυντιρθςθσ και να
αντικαταςτακοφν τα τμιματα τα οποία χριηουν αντικατάςταςθσ. Ο χρωματιςμόσ τουσ κα
πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό γυαλιςτερό αποτζλεςμα
και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, το
παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να εφαρμοςτεί με αςτάρι και βαφι , τα οποία κα πρζπει να ζχουν
τα παρακάτω χαρακτθριςτικά.
Όςον αφορά το αςτάρι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για γαλβανιςμζνο ςίδθρο και ειδικά για
πυλϊνεσ ωσ αντιδιαβρωτικό, υψθλοφ πάχουσ, ενδιάμεςο αςτάρι και ωσ φινίριςμα
εποξειδικισ πολυαμιδικισ ρθτίνθσ με χρωςτικι με βάςθ το οξείδιο του ςιδιρου, που περιζχει
φωςφορικό ψευδάργυρο τροποποιθμζνο με γζμιςμα, ελαςτικά αδρανι ςωματίδια. Θα
πρζπει να εξαςφαλίηει αποτελεςματικι και μακροχρόνια αντιδιαβρωτικι προςταςία, εφκολθ
εφαρμογι και ςυντιρθςθ, γριγορθ δράςθ ξιρανςθσ, υψθλι χθμικι και μθχανικι αντοχι,
ιςχυρι αδιάβροχθ ιςχφ. Θα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,60±0,05, ιξϊδεσ 150sec. ford 4,
ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 56±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 120 oC ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ.
Όςον αφορά το χρϊμα που κα περαςτεί εν ςυνεχεία αυτό κα πρζπει να είναι προϊόν
βαςιςμζνο ςε ρθτίνεσ πολυουρεκάνθσ με αδιάβροχθ χρωςτικι. Να εμφανίηει υψθλι και
ςτακερι φωτεινότθτα, εξαιρετικι αδιάβροχθ ικανότθτα και μθ κιτρινίηουςα δράςθ. Σο
προϊόν κα πρζπει να διακζτει ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν τριβι, εξαιρετικι χθμικι αντοχι ςε
καφςιμα, ορυκτά και φυτικά ζλαια, να είναι εφκολο να κακαριςτεί και να ςυντθρείται εφκολα.
Θα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,30±0,05, ιξϊδεσ 120sec. ford 4, ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο
53±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 95 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Σόςο για το αςτάρι, όςο και για το χρϊμα βαφισ, ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με
τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικϊν που να
διακρίνονται τα ανωτζρω ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά, κακϊσ και δελτίο δεδομζνων
αςφαλείασ που να ζχουν εκδοκεί από τθν εταιρεία παραγωγισ. Επίςθσ τα υλικά κα πρζπει να
είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ 1441-2004 ι ιςοδφναμα, τα οποία ο προςφζροντασ κα πρζπει
να κατακζςει με τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ.
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Σα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλουν :
Να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ, να διακζτουν και να
χρθςιμοποιοφν μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ), να διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο για τθν
εργαςία εξοπλιςμό και εργαλεία όπωσ, αυτοφερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ, εξοπλιςμό
μεταφοράσ υλικϊν, χάραξθσ ανάμειξθσ, κακαριςμοφ και επίςτρωςθσ, χειροκίνθτα και
μθχανοκίνθτα ςε άριςτθ λειτουργικά κατάςταςθ, να διατθροφν τον πιο πάνω εξοπλιςμό
κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ και να αποκακιςτοφν τυχόν ελλείψεισ του χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να ςυμμορφϊνονται με τισ εντολζσ του επιβλζποντα, και να ακολουκοφν πιςτά
τισ οδθγίεσ χριςθσ των υλικϊν.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι
αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του
ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν καταςκευι και εμπορία εξοπλιςμοφ
γθπζδων
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν, τα αυτοφερόμενα ικριϊματα
που απαιτοφνται και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 32 – Πζργκολα μικουσ 19,50m και πλάτουσ 3,60m
Θ καταςκευι κα πρζπει να γίνει από τράβα διατομισ 10-12εκ. Θα πρζπει να ςτθρίηεται ςε
υπάρχουςεσ τςιμεντζνιεσ κολϊνεσ φψουσ 2,50 m-3,00 m. Πάνω ςτισ κάκετεσ κολϊνεσ κα
φζρει 5 οριηόντιουσ δοκοφσ 4m για να επιτευχκεί το μικοσ 19,50 m. Πζντε οριηόντιοι δοκοί
κα πρζπει να ςτθριχκοφν ςτθν ακμι του κτιρίου όπου από εκεί κα ξεκινοφν οι περςίδεσ
δοκϊν (33) τράβασ 10-12 εκ. και κα ςκεπαςτεί με λυγαριά πάχουσ 0,7εκ ζωσ 1εκ ι καλάμια
φυςικά ποταμίςια π 18 x 22)
Θ ξυλεία να είναι τράβα κωνοφόρων απαλλαγμζνθ από μφκθτεσ και κατάλλθλα
επεξεργαςμζνθ για τθν αποφυγι ακίδων. Θα πρζπει να είναι βαμμζνθ με χρϊμα
εμποτιςμοφ ςε απόχρωςθ που κα υποδείξει θ Επιτροπι Παραλαβισ.
ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Σα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ,
ςφνδεςμοι κλπ.) κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα.
ΧΡΩΜΑΣΑ
Σα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ κα πρζπει να είναι
ειδικά για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ υπαίκρου, απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ
(να μθν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα) και να δίνουν
μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι
αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ι ιςοδφναμα τθσ
εταιρείασ καταςκευισ με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων
ξφλου, κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο
πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμο του, τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του
εξοπλιςμοφ αναψυχισ εξωτερικοφ χϊρου (αςτικοφ εξοπλιςμοφ). Επίςθσ, κα πρζπει να
κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο
τθσ υπό προμικεια πζργκολασ, από το οποίο να προκφπτουν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα των
προςφερόμενων ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του
Ν.4412/2016, ζωσ μια θμζρα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του
διαγωνιςμοφ, αφοφ αρχικά πρωτοκολλθκοφν.
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υγκεκριμζνα ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προςκομίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα
όπωσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ωσ εξισ:
o από τθν τράβα διαςτάςεων 20εκ
o από τθν λυγαριά διαςτάςεων 20εκ
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τθσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι
παραλαβισ.
Άρκρο 33 – Πζργκολα μικουσ 8,00m και πλάτουσ 2,40m
Θ καταςκευι κα πρζπει να γίνει από τράβα διατομισ 10-12εκ. Θα πρζπει να ςτθρίηεται ςε
τρεισ (3) κολϊνεσ φψουσ 2,50-3,00m και 0,15*0,15 πάχοσ. Πάνω ςτισ κάκετεσ κολϊνεσ κα
πρζπει να φζρει 2 οριηόντιουσ δοκοφσ 4m για να επιτευχκεί το μικοσ 8μ.
Δφο οριηόντιοι δοκοί κα πρζπει να ςτθριχκοφν ςτθν ακμι του κτιρίου όπου από εκεί κα
ξεκινοφν οι περςίδεσ δοκϊν (14) τράβασ 10-12 εκ. και κα ςκεπαςτεί με λυγαριά πάχουσ
0,7εκ ζωσ 1εκ ι καλάμια φυςικά ποταμίςια π 18 x 22). ε κάκε κολϊνα κα πρζπει να
υπάρχουν αντθρίδεσ 60εκ. κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ για τθν ςτιριξι τουσ. Θ ςτιριξθ των
κολϊνων κα γίνει με μεταλλικζσ βάςεισ 3μ.
ΞΤΛΕΙΑ
Θ ξυλεία κα πρζπει να είναι τράβα κωνοφόρων απαλλαγμζνθ από μφκθτεσ και κατάλλθλα
επεξεργαςμζνθ για τθν αποφυγι ακίδων. Θα είναι βαμμζνθ με χρϊμα εμποτιςμοφ ςε
απόχρωςθ που κα υποδείξει θ Επιτροπι Παραλαβισ.
ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Σα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ,
ςφνδεςμοι κλπ.) κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα.
ΧΡΩΜΑΣΑ
Σα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ κα πρζπει να είναι
ειδικά για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ υπαίκρου, απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ
(να μθν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα) και να δίνουν
μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι
αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ι ιςοδφναμα τθσ
εταιρείασ καταςκευισ με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων
ξφλου, κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο
πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμο του, τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του
εξοπλιςμοφ αναψυχισ εξωτερικοφ χϊρου (αςτικοφ εξοπλιςμοφ). Επίςθσ, κα πρζπει να
κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο
τθσ υπό προμικεια πζργκολασ, από το οποίο να προκφπτουν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα των
προςφερόμενων ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του
Ν.4412/2016, ζωσ μια θμζρα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του
διαγωνιςμοφ, αφοφ αρχικά πρωτοκολλθκοφν.
υγκεκριμζνα ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προςκομίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα
όπωσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ωσ εξισ:
o από τθν τράβα διαςτάςεων 20εκ
o από τθν λυγαριά διαςτάςεων 20εκ
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τθσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία.
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Σο ςφνολο των άρκρων 32 και 33 είναι :
 οριηόντια μπροςτά 12*12*5 μζτρα 6 τεμάχια
 οριηόντια πλάτθ πάνω ςε τοίχο 10*10*5 μζτρα 6 τεμάχια
 κάκετα 12*12*3,60 μζτρα 45 τεμάχια
 κάκετα 12*12*2,40 μζτρα 20 τεμάχια

Άρκρο 34 – Προμικεια πάγκων αποδυτθρίων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Προμικεια πάγκων αποδυτθρίων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων πλάτουσ τουλάχιςτον
35εκ. και μικουσ περίπου 2μ ο κακζνασ. Σο κάκιςμα κα πρζπει να είναι από μαςιφ ξφλο
και να είναι καταςκευαςμζνοσ από μορφοςωλινα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 38x38x2mm.

Άρκρο 35 – Προμικεια ςετ υδραυλικϊν εξαρτθμάτων ντουηιζρασ αποδυτθρίων
Προμικεια ςετ υδραυλικϊν εξαρτθμάτων αποδυτθρίων, κατάλλθλων για τθν άρτια
λειτουργία των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και του χϊρου των ντουσ, για ενδεχόμενθ
κακθμερινι μελλοντικι τουσ χριςθ. Σο ςετ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ντουηιζρασ, μία
ςτιλθ ντουσ, ζνα πλευρικό διαχωριςτικό και μία βάςθ ντουηιζρασ. Θ μπαταρία του ντουσ κα
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από ορείχαλκο και να διακζτει μία μόνο εντολι για το
κρφο και το ηεςτό νερό και να μπορεί να ρυκμίηεται θ κερμοκραςία και θ ροι του νεροφ
χάρθ ςτθ λαβι. Θ ςτιλθ ντουσ κα πρζπει να ζχει ενδεικτικά τετράγωνθ κεφαλι και
τθλζφωνο ντουσ και να ζχει ενδεικτικά χρωμζ όψθ και φινίριςμα. Σο πλευρικό ςτακερό
φφλλο διαχωριςμοφ ντουσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από κρφςταλλο αςφαλείασ
και να ζχει ευκολία ςτθν τοποκζτθςθ. Σο μζγιςτο απαιτοφμενο φψοσ του δεν πρζπει να
ξεπερνά τα 185 cm περίπου. Σζλοσ, θ βάςθ τθσ ντουηιζρασ κα πρζπει να είναι τετράγωνθ,
ιςόπεδθ από πορςελάνθ λευκοφ χρϊματοσ. Θ βάςθ πρζπει να διακζτει διάμετρο βαλβίδασ
περίπου 60mm και πρζπει να πακτωκεί με τον κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να είναι απόλυτα
αςφαλισ. Θ βάςθ κα πρζπει να ζχει αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 36 – Προμικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ led 18 watt
Προμικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ led, ιςχφοσ 18 watt για τθν παροχι κατάλλθλου
φωτιςμοφ ςτα αποδυτιρια.
Σο παρόν άρκρο αφορά τθν προμικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ τφπου led,
ενδεικτικά ςτρογγυλοφ, χρϊματοσ λευκοφ και ιςχφοσ 18 watt. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται
ςτο παρόν άρκρο, θ προμικεια ενόσ (1) διακόπτθ διπλοφ (κομιτατζρ), για τον ζλεγχο των
φωτιςτικϊν.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 37 – Προμικεια ανοιγόμενων παρακφρων ςυνκετικϊν - πλαςτικϊν (τφπου
φεγγιτϊν)
Προμικεια ανοιγόμενων παρακφρων ςυνκετικϊν - πλαςτικϊν (τφπου φεγγιτϊν)
ανοιγόμενων / ανακλινόμενων, κερμομωνοτικϊν με χεροφλι και ςίτα. Σα υπό προμικεια
παράκυρα πρζπει να ζχουν περιμετρικό μθχανιςμό κλειδϊματοσ και τηάμι τουλάχιςτον
διπλισ υάλωςθσ. Οι διαςτάςεισ του πρζπει να είναι περίπου 0,40m πλάτοσ επί 1,00m φψοσ.
Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό pvc και το χρϊμα τουσ να είναι λευκό.
τα υπό προμικεια παράκυρα πρζπει να προςαρτάται εξωτερικι ςίτα με πλαίςιο από το
ίδιο υλικό και να ζχει ειδικό πανί fiber glass.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου
είδουσ, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
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χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Άρκρο 38 – Προμικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ ςυνκετικι - πλαςτικισ
Προμικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ ςυνκετικισ (pvc). Θ υπό προμικεια πόρτα με προφίλ
ομοιογενοφσ εργοςταςιακισ βαφισ λευκοφ χρϊματοσ. Θα πρζπει επίςθσ να ζχει κλειδαριά
τφπου γραναηωτι. Σο χρϊμα τθσ υπό προμικειασ πόρτασ πρζπει να είναι λευκό και θ πόρτα
να ζχει διαςτάςεισ 0,90 m πλάτοσ και 2,10 m φψοσ περίπου.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου
είδουσ, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Άρκρο 39 – Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε πυλϊνα
Ομαδοποίθςθ των προβολζων του κάκε πυλϊνα (τουλάχιςτον ςε τρεισ ομάδεσ) για τον
ςωςτό ζλεγχο τθσ ζναυςθσ προσ αποφυγι βυκίςεωσ του ρεφματοσ και προμικεια νζων
ρελζ προσ αντικατάςταςθ των παλιϊν ρελζ ιςχφοσ και τοποκζτθςθ νζων όπου δεν
υπάρχουν.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ των υφιςτάμενων ρελζ ιςχφοσ
όπου είναι χαλαςμζνα, θ προμικεια και τοποκζτθςθ ρελζ ιςχφοσ, τρία ςε κάκε πίλλαρ και θ
ομαδοποίθςθ των προβολζων ςε τουλάχιςτον τρεισ ομάδεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν και των μικροχλικϊν που
απαιτοφνται, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 40– Σζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου αλουμινίου αγϊνων με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ
διχτυοφ ςτο ζδαφοσ, γαλβανιηζ αντθρίδεσ και δίχτυ εςτίασ δίχρωμο πάχουσ 6mm
Σζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου αλουμινίου - ςτακερισ εςτίασ χρϊματοσ λευκοφ. Σο τζρμα
κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ 732x244cm εςωτερικά, καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο οβάλ
διατομισ διαςτάςεων 120x100mm με ειδικι εςοχι ςτο οπίςκιο μζροσ για τθν τοποκζτθςθ
των πλαςτικϊν γάντηων του διχτυοφ. Θα πρζπει να ςυνοδεφεται και από βάςεισ πάκτωςθσ
και ςωλινεσ για τθν οπίςκια ςτερζωςθ του διχτυοφ. Σο δίχτυ που κα το ςυνοδεφει κα
πρζπει να είναι δίχρωμο, να ζχει πάχοσ 6 mm και το μάτι του διχτφου να ζχει διαςτάςεισ
περίπου 11 Χ 11 εκ ι να είναι εξάγωνο.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι
αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του
ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν καταςκευι και εμπορία εξοπλιςμοφ
γθπζδων.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ τοποκζτθςθσ όλων των προσ
προμικεια υλικϊν κακϊσ και το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ
ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
Άρκρο 41– Πίνακασ τακτικισ αλουμινίου για ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60εκ
Πίνακασ τακτικισ αλουμινίου για ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60εκ, λευκοφ χρϊματοσ ςτον
οποίο περιλαμβάνονται μαρκαδόροσ με ςφουγγάρι και μαγνθτάκια.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ
του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
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Άρκρο 42– Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου, επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ και βάςθ
πάκτωςθσ
Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου, επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ και βάςθ πάκτωςθσ
ενδεικτικά 7 μπουλονιϊν για τθν ςτιριξθ του ςτυλοβάτθ. Σο φψοσ ςτεφανιοφ κα πρζπει να
είναι 305εκ.
Θ βάςθ πάκτωςθσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από μορφοςίδθρο γωνία ενδεικτικά
60mmx60mmx6mm, διαςτάςεων ενδεικτικά 50x34εκ, πακτωμζνθ ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 60
εκ. Ο πρόβολοσ τθσ μπαςκζτασ (περίπου 235 εκ) κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από
χαλυβδόφυλλο πάχουσ περίπου 3mm, να αποτελείτε από τρείσ βραχίονεσ και εςωτερικά να
ενιςχφεται με ζλαςμα πάχουσ 3mm.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν κακϊσ και όλων των απαραίτθτων
μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν μπαςκετϊν και τθν εργαςία
επανατοποκζτθςθσ των δφο νζων μπαςκετϊν με τισ βάςεισ πάκτωςισ τουσ, ςε γιπεδο
μπάςκετ του Διμου Μυκόνου κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που
απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Άρκρο 43 – Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ και ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια.
Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ και ρυκμιηόμενο φψοσ από 227εκ ζωσ 305εκ, μεταλλικό ςτφλο
και ροδάκια. Σο ταμπλό κα πρζπει να είναι από ανκεκτικό πολυανκρακικό ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 110x75εκ πάχουσ 4,5mm και ςυμπαγζσ ατςάλινο ςτεφάνι πάχουσ περίπου
16εκ και διαμζτρου περίπου 46εκ. Θα πρζπει να διακζτει βάςθ από βινφλιο θ οποία κα
γεμίηει με άμμο.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι
παραλαβισ.

Άρκρο 44 - Προμικεια προκαταςκευαςμζνων κζςεων - ερμαριϊν.
Προμικεια προκαταςκευαςμζνων κζςεων - ερμαρίων, ζτοιμων προσ τοποκζτθςθ. Σα
προκαταςκευαςμζνα ερμάρια – κζςεισ κα πρζπει να φτιάχνονται από υλικό MDF, πάχουσ
17 χιλιοςτϊν περίπου με κακίςματα πάχουσ 25 χιλιοςτϊν περίπου και πλάτθ 10 χιλιοςτά
περίπου πάχοσ. Σο επάνω ντουλάπι κάκε κζςθσ κα πρζπει να καταςκευάηεται από
μελαμίνθ, εςωτερικά και εξωτερικά με κλειδαριά. Οι ενδεικτικζσ διαςτάςεισ τθσ κάκε κζςθσ
κα πρζπει να είναι περίπου:
Υψοσ: 240 cm
Πλάτοσ: 60 cm
Βάκοσ: 30 cm
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ μεταφορά προκαταςκευαςμζνων κζςεων ερμαριϊν για τθν τοποκζτθςι τουσ, το κόςτοσ των εργαςιϊν και όλων των απαραίτθτων
μικροχλικϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και τισ ολοκλθρωμζνθσ εγκατάςταςισ τουσ θ οποία κα
τα καταςτιςει λειτουργικά.

Άρκρο 45 – Αντικατάςταςθ προβολζων 2000 watt
Αντικατάςταςθ 14 προβολζων 2000 Watt. Από τουσ υπό προμικεια προβολείσ του Άρκρου
12 του προχπολογιςμοφ, όλοι ι ζνα μζροσ εξ’ αυτϊν (κατόπιν υποδείξεων τθσ επιτροπισ
παραλαβισ) κα τοποκετθκοφν και κα ςυνδεκοφν εκ νζου ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ πυλϊνεσ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ και θ αποξιλωςθ των παλαιϊν
προβολζων από τουσ πυλϊνεσ, θ αποςφνδεςθ και θ απομάκρυνςθ των παλαιϊν
ςυςτθμάτων ζναυςθσ από τα πίλλαρ, θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των νζων προβολζων
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των καινοφργιων ςυςτθμάτων ζναυςθσ. Οι
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υπόλοιποι προβολείσ, αν υπάρξουν, κα αποκθκευτοφν ςε χϊρο του γθπζδου που κα
υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ προσ μελλοντικι χριςθ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν για τθν αποςφνδεςθ, αποξιλωςθ και
απομάκρυνςθ των παλαιϊν ειδϊν κακϊσ, όλων των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ
των υπό αντικατάςταςθ ειδϊν, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ
και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που
απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 46 – υντιρθςθ των υπαρχόντων πάγκων των δφο γθπζδων
υντιρθςθ των υπαρχόντων πάγκων των δφο γθπζδων δθλαδι των τεςςάρων πάγκων 14
κζςεων και των δφο πάγκων 6 κζςεων που βρίςκονται ςτα δφο γιπεδα ποδοςφαίρου του
Διμου Μυκόνου. Οι πάγκοι κα πρζπει να τριφτοφν και να βαφτοφν με ντουκόχρωμα Α’
ποιότθτασ ςτθν υπάρχουςα λευκι απόχρωςθ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν τριψίματοσ και κακαριςμοφ των προσ βαφι
επιφανειϊν, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων
που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ παραλαβισ.

Άρκρο 47 – Πυροςβεςτικι φωλιά inox μεγάλθ πλιρθ με ςωλινα 1 ¾’’(1 ¾ inches) δεμζνθ
Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ κα πρζπει να είναι ανοξείδωτεσ (inox) με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ
76x64x18,5 εκατοςτά (cm) και ςτο εςωτερικό τουσ να περιζχουν τφμπανο περιζλιξθσ από
δφο πλάγιουσ ςτρογγυλοφσ δίςκουσ (ανζμθ), πυροςβεςτικι ςωλινα (λάςτιχο) 1 ¾’’(1 ¾
inches) δεμζνθ και αυλό αλουμινίου ρυκμιηόμενο αντίςτοιχων διαςτάςεων.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μύκονος 12-11-2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ.Τ. Δήμοσ Μσκόνοσ

Εσαγγελία Υατζηνάκη
Υημικός Μητανικός
Μιταήλ Σσιμπλάκης
Αρτιτέκτων Μητανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο προμικειασ
Θ παροφςα γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθ ςυντιρθςθ, τθ βελτίωςθ και τον
εκςυγχρονιςμό των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Μυκόνου. Εργοδότθσ κα
ονομάηεται ο Διμοσ Μυκόνου.
Ανάδοχοσ δε ο αναδειχκείσ μειοδότθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προμικειασ.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Νομοκεςία
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(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, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ 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) «Προςαρμογι 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 υνζδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν1
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ 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) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
τθσ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
Δικτφων »2

1
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)
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τθσ με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..),3
τον Ν. 4555/2018 “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι» ”
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.
ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά ςτοιχεία.
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α) Θ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ.
β) Θ Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.
γ) Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.
δ) Θ Σεχνικι Ζκκεςθ.
ε) Σο Σιμολόγιο προςφοράσ.
ςτ) Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ.
η) Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόποσ εκτζλεςθσ προμικειασ
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό
του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ.
Σο ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο και τα προσ προμικεια είδθ κα
παραδοκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Επιτροπι παραλαβισ ι θ Τπθρεςία .
ΑΡΘΡΟ 5ο –Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ
φμφωνα με το ν.4412/2016 , θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται, μετά
από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι.
ΑΡΘΡΟ 6ο – 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:
• Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
• Παραλιφκθκε 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.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Ποιότθτα υλικϊν
Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.
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 ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ.
Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75
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ΑΡΘΡΟ 8ο – υςκευαςία – Μεταφορά - Σοποκζτθςθ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία,
μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ 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 τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα
υποδείξει ο Διμοσ.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςυνοδευόμενα
με όςα προβλζπονται και απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά
ςτοιχεία και με τθν προςφορά.
Θ προςωρινι παραλαβι κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Π. ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΤ
ΜΤΚΟΝΟΤ και κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των πζντε (5) επόμενων
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ παραλαβισ των
μθχανθμάτων και τθν Ε.Π. του ΔΘΜΟΤ ςχετικά με τθν θμερομθνία που προτίκεται να
προςκομίςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και για διάςτθμα ςαράντα (40)
το πολφ εργαςίμων θμερϊν, λαμβάνει χϊρα θ περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου του εξοπλιςμοφ.
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει τα εξισ:
• μακροςκοπικι εξζταςθ,
• πρακτικι δοκιμαςία.
Μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και εφόςον δεν ανακφψουν
προβλιματα, γίνεται θ οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν από τθν Ε.Π. του
ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ με τθν ςφνταξθ και υπογραφι του Οριςτικοφ Πρωτοκόλλου Παραλαβισ
(ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του
ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ.
Εάν θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιθκεί από τθν Ε.Π. του ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 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
ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ, εκδίδεται δε προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν αποκικθ του ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ αποδεικτικό
προςκόμιςθσ.
ε 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.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Πλθμμελισ καταςκευι
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 τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν.
ΑΡΘΡΟ 10ο – 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.Π.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.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμθκευτι
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ
που προκαλείται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν παράδοςθσ και εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ
των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ του Διμου, βαρφνεται αποκλειςτικά ο προμθκευτισ.
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Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για
τθν εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των
παραπάνω ειδϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι.
ΑΡΘΡΟ 12ο – υςκευαςία- Μεταφορά-Σοποκζτθςθ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία,
μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ βαρφνεται
για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του
κατά τθν μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
ΑΡΘΡΟ 13ο – Παραλαβι
Ι. Αρμόδιο όργανο
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά
από απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. ( άρκρο 208 παρ.1 το υ Ν.4412/16 )
ΙΙ. Παρουςία προμθκευτι
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ
και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του
Ν.4412/16)
ΙΙΙ. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ
από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ.
β) Με πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208
παρ.3 του Ν.4412/16)
IV. Πρωτόκολλο παραλαβισ/απόρριψθσ/μακροςκοπικοφ ελζγχου
Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6
του Ν.44 12/16)
V. Δυνατότθτεσ Επιτροπισ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί:
- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια,
- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και
- τθν επιτροπι παραλαβισ,
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. ( άρκρο 2 06 παρ.6 το υ Ν.44 12/16 )
Αποδεικτικό παράδοςθσ
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται:
- θ θμερομθνία προςκόμιςθσ,
- το υλικό,
- θ ποςότθτα και
- ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. (άρκρο 206 παρ. 7 το υ
Ν.4412/16)
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των
παραλαμβανομζνων ειδϊν ι τθν αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 32/2018

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ.
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων
ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά ςτοιχεία.
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόποσ εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ.
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 5ο – φμβαςθ – Ζναρξθ ιςχφοσ και διάρκεια φμβαςθσ.
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:
• Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
• Παραλιφκθκε 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.
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ είναι (3) τρείσ μινεσ.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Ελαττϊματα, κακοτεχνίεσ.
Εάν κάποιο από τα υπό προμικεια προϊόντα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι
εμφανίηει ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το αποκαταςτιςει ι να
βελτιϊςει αυτζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Διμου
Μυκόνου.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Φόροι, Σζλθ, Κρατιςεισ.
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ
και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Επιςτροφι εγγυιςεων.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16).
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ
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εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και
του εκπρόκεςμου.
ΑΡΘΡΟ 9ο – τακερότθτα τιμϊν.
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 10ο –Χρόνοσ παραλαβισ
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ
πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν διακιρυξθ χρόνο (άρκρο 209 παρ.1 του
Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο –Αυτοδίκαιθ παραλαβι
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου
και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, µε
βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ο –Δθμοςίευςθ
Θ διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΘΜΔΘ όπου ςθματοδοτεί και τθν ζναρξθ τθσ
δθμοςίευςθσ, θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτο Σεφχοσ
Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Σφπο
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο .
Επίςθσ θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, κα τοιχοκολλθκεί ςτο
Δθμαρχιακό Κατάςτθμα, με πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ. Πλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ που τθ ςυνοδεφουν κα αναρτθκεί ςτο ΕΘΔΘ ςτθν ιςτοςελίδα
www. promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr
όπου κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ς’ αυτά.
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