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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Τεχνική Έκθεση – 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
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 «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

 

Προυπολογισμός: 202.773,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο πρώτος σταθμός κατά την επίσκεψή κάποιου στη Σαμοθράκη είναι η Καμαριώτισσα, που βρίσκεται στο 

δυτικό άκρο του νησιού, κι αυτό γιατί εκεί βρίσκεται το λιμάνι, αλλά και η αφετηρία του οδικού δικτύου 

που θα χρησιμοποιηθεί κατά την περιήγησή στο νησί. Το όνομα της πόλης οφείλεται στον ομώνυμο ναό 

όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας από τις Καμάρες.  

Η Καμαριώτισσα είναι το μοναδικό σημείο διασύνδεσης της Σαμοθράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί 

δένουν τα πλοία από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και την Καβάλα και τη Λήμνο τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Εκεί συναντώνται και οι δύο κεντρικοί οδικοί άξονες του νησιού, αυτός που οδηγεί βόρεια στα δημοφιλή 

Θέρμα  και τα αξιοθέατά τους, αλλά και αυτός που οδηγεί στη Χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού και 

το νότιο τμήμα της Σαμοθράκης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού, αστικού εξοπλισμού 

και φυτικού υλικού, στην Προκυμαία Καμαριώτισσας του  Δήμου  Σαμοθράκης με σκοπό την ποιοτική 

και αισθητική αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου. 

Στόχος της προμήθεια είναι η ασφαλής χρήση και η οργανωμένη λειτουργία του δημόσιου χώρου, η 

αναβάθμιση του αστικού, φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 

νησιού. 

Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να  τοποθετηθούν  σε  κοινόχρηστο χώρο.  

Στόχος είναι  η δημιουργία χώρου αναψυχής και ξεκούρασης  όπου θα μπορεί να προσελκύσει άτομα 

διαφόρων ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων. 

Στo πλαίσιo της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της περιοχής προτείνεται η εισαγωγή καινούριων 

υποδομών όπως της «Γωνίας Ανακύκλωσης με Πρέσες», που θα συμβάλει σημαντικά στη πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 202.773,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-
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2020Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 - Β’ Πρόσκληση. Με την υπό ανάθεση σύμβαση 

υλοποιείται η Πράξη «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» η οποία  έχει  ενταχθεί  στο Μέτρο 2- «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» με βάση 

την απόφαση ένταξης με αριθμό 231.10.1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του   

ΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ: Ψ0Ο046Ψ844-7Α8). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, έτσι 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης και 

όχι για επί μέρους είδη. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την παρούσα προμήθεια ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη 

διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα 

ισχύοντα πρότυπα. 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Σαμοθράκη 15-7-2022 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕΩΝ ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ 

Το συγκεκριμένο όργανο θα γυμνάζει τις μυϊκές ομάδες του στήθους, των ώμων και των τρικέφαλων. Θα 
είναι κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας σύμφωνα με την γενική τεχνική περιγραφή του 
κατασκευαστή. 

Θα είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών, ελάχιστου ύψους 1,40μ. και βάρους έως 150 κιλά. 

Θα έχει διαστάσεις 200x115x120cm περίπου και χώρο ασφαλείας 365x165cm. 

Η πάκτωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από σκυρόδεμα με την χρήση 16 
αυτοεκτονούμενων μεταλλικών βιδών Μ14x100 και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ16630. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΥ 

Το συγκεκριμένο όργανο θα γυμνάζει τις μυϊκές ομάδες του στήθους, των ώμων και των τρικέφαλων. 

Θα είναι κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας σύμφωνα με την γενική τεχνική περιγραφή της 
παρούσης. 

Θα είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών, ελάχιστου ύψους 1,40μ. και βάρους έως 150 κιλά. 

Θα έχει διαστάσεις 130x110x125cm περίπου και χώρο ασφαλείας 200x200cm. 

Η πάκτωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από σκυρόδεμα με την χρήση αυτοεκτονούμενων 
μεταλλικών βιδών Μ14x100 και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ16630. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗ  

Το συγκεκριμένο όργανο θα γυμνάζει τις μυϊκές ομάδες των ώμων, των χεριών, των πήχεων, του 
αντιβραχιόνιου, των κάτω κοιλιακών, των μηριαίων και των γαμπών. 

Θα είναι κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας σύμφωνα με την γενική τεχνική περιγραφή της 
παρούσης. 

Θα είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών, ελάχιστου ύψους 1,40μ. και βάρους έως 150 κιλά. 

Θα έχει διαστάσεις 195x135x150cm περίπου και χώρο ασφαλείας 200x280cm. 

Η πάκτωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από σκυρόδεμα με την χρήση αυτοεκτονούμενων 
μεταλλικών βιδών Μ14x100 και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ16630. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Το συγκεκριμένο όργανο θα γυμνάζει τις μυϊκές ομάδες των πλάγιων κοιλιακών, της μέσης και των 
κοιλιακών. 

Θα είναι κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας σύμφωνα με την γενική τεχνική περιγραφή της 
παρούσης. 

Θα είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών, ελάχιστου ύψους 1,40μ. και βάρους έως 150 κιλά. 

Θα έχει διαστάσεις 155x105x155cm περίπου και χώρο ασφαλείας 350x290cm. 

Η πάκτωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από σκυρόδεμα με την χρήση αυτοεκτονούμενων 
μεταλλικών βιδών Μ14x100 και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ16630. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τα όργανα θα πρέπει να παρέχουν κίνηση και εκγύμναση στις σχετικές μυϊκές ομάδες με βάση τα 
εργονομικά πρότυπα. 
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Μεταλλικά μέρη: 

 Ο κύριος σωλήνας σε όλα τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα Ø 76,4 mm με πάχος τοιχώματος 5 mm. 

 Οι φλάντζες που αυξάνουν την αντοχή του πλαισίου θα πρέπει να κρύβονται από HPLc (High 

Pressure Laminate) σε διαφορετικά σχέδια. 

 Τα μέρη που συνδέονται με τον κύριο σωλήνα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό 

σωλήνα Ø 60 mm και Ø 42 mm με πάχος τοιχώματος 4 mm. 

 Τα μεταλλικά μέρη για αθλητικό εξοπλισμό θα πρέπει να υποβάλλονται σε σιδηροβολή για να 

αυξήσουν την αντοχή στο χρόνο και τη διάβρωση και ταυτόχρονα, δίνουν στο προϊόν καλύτερη 

εμφάνιση. 

 Το μεταλλικό φινίρισμα θα πρέπει να αποτελείται από εκτέλεση 3 επιπέδων, 

- Σιδηροβολή 
- Πλούσιο σε ψευδάργυρο Αστάρι Επικάλυψης 
- Ηλεκτροστατική Βαφή 

Η αμμοβολή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την ενίσχυση και τη στίλβωση του 
μετάλλου. Στην τεχνική της σιδηροβολή, μικροσκοπικές μπίλλιες χάλυβα χτυπάν στη μεταλλική επιφάνεια 
για να δημιουργήσουν διάβρωση σε επίπεδο micron, έτσι ώστε η επιφάνεια να καθαρίζεται από 
ανεπιθύμητα υλικά (λάδι-σκουριά-σκουριές μετάλλων συγκόλλησης) και να είναι έτοιμη για αστάρι και 
ηλεκτροστατική βαφή. 

Κινούμενα μέρη: 

 Στα κινούμενα μέρη, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιάβροχα ρουλεμάν. Το κλειστό σύστημα 

ρουλεμάν θα έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει οποιαδήποτε επέμβαση κατά τη χρήση. 

 Ο αριθμός των ρουλεμάν που θα χρησιμοποιούνται στο σύστημα θα είναι τύπου 620 ή DK – S 

Rosta Torsion η ισοδύναμο, υλικού 314 χρωμίου με βάση κατασκευασμένη από λαμαρίνα 10 mm 

στο κύριο πλαίσιο. 

 Στα σημεία όπου εφαρμόζεται η λειτουργία κίνησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικό 

ελαστικό τερματικό. Τα κινούμενα μέρη θα επιτρέπεται να μετακινούνται το πολύ 30° προς τη μία 

πλευρά και 60° και προς τις δύο πλευρές στον πείρο όπου το ρουλεμάν είναι συνδεδεμένο με τον 

εξοπλισμό. Προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια ανθεκτικότητα κατά της διάλυσης και της 

διάβρωσης, ο εσωτερικός δακτύλιος θα σταθεροποιείται σε πείρο με τεχνική σύζευξη. Το 

λαστιχένιο τερματικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει ελάχιστη ακαμψία φορτίου 85 shore 

ακτή και να εφαρμόζονται κολλητά για να το κάνουν πιο ανθεκτικό στην παραμόρφωση. Το 

εσωτερικό τερματικό επιτρέπει στα κινούμενα μέρη να ανοίγουν έως και 45° και στις δύο πλευρές. 

 Επιπλέον, όπου ισχύουν διαφορετικοί τύποι τερματικών για αθλητικό εξοπλισμό, ρουλεμάν με 

εξωτερικές διαστάσεις Ø 72, εσωτερικές Ø 35 θα χρησιμοποιούνται για χρήση σε μέρη που δεν 

είναι προσβάσιμα και ισχύει τερματικό από έξω. 

 Η διάμετρος των αξόνων 60 mm στα μέρη που έχουν εσωτερικό τερματικό θα μειώνεται με τη 

μέθοδο μηχανουργικής κατεργασίας μέχρι την τιμή που επιτρέπει η δομή. 

 Εκτός από το εσωτερικό τερματικό, η διάμετρος των αξόνων (οι άξονες με Ø 40 mm. Ø 30 mm. Θα 

πρέπει να υποστούν επεξεργασία) που χρησιμοποιείται για το σύστημα ρουλεμάν θα μπορούσε 

επίσης να μειωθεί με τη μέθοδο της μηχανικής κατεργασίας μέχρι την τιμή που επιτρέπει η δομή. 

 Όλοι οι άξονες με ρουλεμάν σε όλα τα συστήματα είναι θα πρέπει να κατασκευασμένοι από 

ΧΡΩΜΙΟ για την αποφυγή σκουριάς 

Πλαστικά μέρη: 

 Τα καθίσματα και τα αξεσουάρ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ελαστομερές και θα παράγονται με τεχνολογία 

συνέγχυσης φορτίων ελαστομερών 55 shore προκειμένου να παρέχουν άνετο κάθισμα και κίνηση. 
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Αυτά τα καθίσματα και τα αξεσουάρ κατασκευάζονται εργονομικά σε διαφορετικά χρώματα. Δεν 

θα γίνεται καμία βαφή μετά την παραγωγή. 

 Οι λαβές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό συνέγχυσης. Αυτό έχει 

αναπτυχθεί για την πρόληψη της εφίδρωσης και της ολίσθησης. 

 Οι θέσεις για πόδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό το οποίο είναι ειδικά 

κατασκευασμένο με τη μέθοδο πλαστικής έγχυσης. 

Γενικές πληροφορίες: 

 Όλοι οι Σταθμοί με σετ εξοπλισμού θα παραχθούν για να παρέχουν ικανοποιητική κίνηση και 

προπόνηση για τις σχετικές μυϊκές ομάδες με βάση τα πρότυπα εργονομίας. Τα προσφερόμενα 

είδη δεν θα έχουν καμία επικίνδυνη επιφάνεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη κατά τη χρήση. 

Ειδικά οι επιφάνειες που ενδέχεται να έχουν άμεση επαφή με τον χρήστη δεν θα πρέπει να έχουν 

αιχμηρές ακμές. Ο εξοπλισμός θα κατασκευαστεί για να επιτρέπει την απλή χρήση σε όλους. 

 Σε όλο τον εξοπλισμό, θα τοποθετηθούν εικονογραφημένες οδηγίες και εγχειρίδιο σε πλάκες 

αλουμινίου που είναι ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

 

H κατασκευάστρια εταιρεία, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2015 πιστοποιητικό για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά EN 16630. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 ή ισοδύναμα αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ  

 Παιχνίδι ταλάντωσης με ελατήριο διαστάσεων 700x370x850mm, για παιδιά από 3 ετών και άνω, 
και ύψος πτώσης 585 mm. 

Το παιχνίδι θα σχήμα και μορφή πασχαλίτσας και θα είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό τριών υλικών. 
Το σώμα και το κεφάλι θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο Robinia, διαμορφωμένο σε σώμα πασχαλίτσας, 
οι κεραίες-λαβές από ανοξείδωτους σωλήνες (ΙΝΟΧ) τύπου V2A ή ισοδύναμο, με διάμετρο τουλάχιστον 
26mm και πάχους τουλάχιστον 3mm. Οι λαβές στην κορυφή τους θα φέρουν έγχρωμη ελαστική μπάλα 
από έγχρωμο EPDM, με διάμετρο τουλάχιστον 60mm. 

Το μεταλλικό ελατήριο ταλάντωσης στο οποίο θα στηρίζεται όλη η κατασκευή θα έχει διάμετρο περίπου 
200 mm, ύψος 400mm, με πάχος σπείρας 20 mm περίπου. 

Η στερέωση του οργάνου γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο μπετόν με αυτοεκτονούμενα 
μεταλλικά αγκύρια που συνοδεύουν το όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176. 

 Παιχνίδι ταλάντωσης με ελατήριο διαστάσεων 700X350x860mm περίπου, για παιδιά 3 ετών και 
άνω, και ύψος πτώσης 590mm. 

Το παιχνίδι θα έχει σχήμα και μορφή μέλισσας και είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό τριών υλικών. 
Το σώμα και το κεφάλι θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο Robinia, διαμορφωμένο σε σώμα μέλισσας, οι 
κεραίες-λαβές από ανοξείδωτους σωλήνες (ΙΝΟΧ) τύπου V2A ή ισοδύναμο, με διάμετρο τουλάχιστον 
26mm και πάχους τουλάχιστον 3mm. Οι λαβές στην κορυφή τους θα φέρουν έγχρωμη ελαστική μπάλα 
από έγχρωμο EPDM, με διάμετρο τουλάχιστον 60mm. 

Το μεταλλικό ελατήριο ταλάντωσης στο οποίο θα στηρίζεται όλη η κατασκευή θα έχει διάμετρο περίπου 
200mm, ύψος 400mm, με πάχος σπείρας 20mm περίπου. 
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Η στερέωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο μπετόν με αυτοεκτονούμενα 
μεταλλικά αγκύρια που συνοδεύουν το όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176. 

 Παιχνίδι ταλάντωσης με ελατήριο διαστάσεων 900x670x710mm, για παιδιά 3 ετών και άνω, και 
ύψος πτώσης 570mm. 

Το παιχνίδι θα έχει σχήμα και μορφή ποντίκι και θα είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό τριών υλικών. 
Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο Robinia, διαμορφωμένο σε σώμα ποντίκι, τα αυτιά και η 
ουρά από ανοξείδωτους σωλήνες (ΙΝΟΧ) τύπου V2A με διάμετρο τουλάχιστον 32mm. Η ουρά στην κορυφή 
της θα φέρει έγχρωμη ελαστική μπάλα από EPDM, με διάμετρο τουλάχιστον 60mm. 

Το μεταλλικό ελατήριο ταλάντωσης στο οποίο στηρίζεται όλη η κατασκευή θα έχει διάμετρο περίπου 
200mm, ύψος 400mm, με πάχος σπείρας 20mm περίπου. 

Η στερέωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο μπετόν με ατσάλινες πλάκες που 
συνοδεύουν το όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

Η τσουλήθρα θα έχει διαστάσεις περίπου 2440 x 630 x 2390mm και ύψος πτώσης 1100 mm θα είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτους σωλήνες (INOX) ποιότητας V2A ή ισοδύναμο. 

Θα αποτελείται από μία σκάλα ανόδου με διάμετρο σωλήνων 42mm για τα κάθετα στοιχεία και 34mm 
για τα τρία οριζόντια στοιχεία. Στο άνω μέρος του οργάνου θα υπάρχουν πλευρικά προστατευτικά 
στοιχεία κατασκευασμένα από HPL πράσινου χρώματος, πάχους 15mm, με χειρολαβές στις δύο πλευρές 
του, διαμέτρου 27mm και μία οριζόντια μπάρα στην είσοδο για την τσουλήθρα σε ύψος 640mm. 

Οι δύο κάθετοι σωλήνες στην είσοδο της τσουλήθρας, επάνω από τα πλευρικά στοιχεία, θα εκτείνονται σε 
ύψος 600mm και στις άκρες τους φέρουν ελαστικές σφαίρες από έγχρωμο EPDM, διαμέτρου 120mm. 

Η τσουλήθρα θα είναι ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ), μήκους περίπου 2,5m., σε ύψος εκκίνησης ολίσθησης στα 
1220mm και είναι ενιαίο τεμάχιο χωρίς ενώσεις. 

Η τσουλήθρα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΕΝ 1176. 

Η στερέωση του οργάνου θα γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο μπετόν με αυτοεκτονούμενα 
μεταλλικά αγκύρια που συνοδεύουν το όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ έως 1300 mm 
(πάχος: 40mm) 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος 40 mm ώστε να καλύπτει 
ύψος πτώσης έως 1300 mm. Η άνω στρώση, πάχους 10 mm, θα κατασκευαστεί από μίγμα έγχρωμων 
κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρίας 1,0-3,5 mm, Ευρωπαϊκής προέλευσης και κόλλας πολυουρεθάνης, 
Ευρωπαϊκής προέλευσης, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους. 

Η κάτω στρώση, πάχους 300 mm, θα κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR), 
μάυρου χρώματος, κοκκομετρίας 2,0-4,0 mm, και κόλλας πολυουρεθάνης, Ευρωπαϊκής προέλευσης, σε 
αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 

Η συνολική επιφάνεια επίστρωσης θα είναι 328 τ.μ. και θα πραγματοποιηθεί επί τόπου στον χώρο 
εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
Υδάτινο Στοιχείο 1: 

Στο κέντρο της δεξαμενής θα τοποθετηθεί ένα (1) μπέκ αφρίζων βαρέως τύπου ανθεκτικό σε 
βανδαλισμούς και ικανότητα επισκευής από τυχόν φθορές που μπορεί να υποστεί από εξωγενείς 
παράγοντες κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο θα έχει την ικανότητα να 
μην το επηρεάζει ο δυνατός άνεμος.  

Στο ακροφύσιο θα περιλαμβάνεται ειδική φλάντζα στήριξης διατομής 11/2″ εσωτερικού σπειρώματος 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα η οποία με την στιβαρή κατασκευή της θα διορθώνει τις 
αποκλίσεις της δεξαμενής σκοπεύει στην επίτευξη της ευθύγραμμης εκτόξευσης του νερού. Η παροχή 
ύδρευσης και αποχέτευσης για την ορθή λειτουργία του υπό προμήθεια συντριβανιού θα επιβαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Παροχή: 

Το ακροφύσιο θα βρίσκεται επάνω σε υδροδιανομή σωληνώσεων διαμέτρου Φ63 mm κατασκευασμένη 
από PVC4. Τα εξαρτήματα της στήριξης της σωληνογραμμής και των υδροδιανομών θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος. Η σύνδεση της υδροδιανομής με τις 
σωληνογραμμές των αντλιών θα γίνει με ρακόρ από PVC 16 ATM. 

Αντλίες – φίλτρα αντλιών υδάτινου στοιχείου 1:  

Για την ανακυκλοφορία στο Υδάτινο Στοιχείο θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 
230 V συνολικής ισχύος 0,75 ΗΡ, τύπου COMPACT. Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατάλληλο για 
πολύωρη χρήση σε συντριβάνια-καταρράκτες κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304.  

Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια.  

Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100 gr/m3.  

Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι και στο 
στόμιο εξόδου θα ενσωματώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης.  

Θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την 
παύση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος του φαινόμενου του υδραυλικού πλήγματος.  

Σύστημα δημιουργίας περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα 

 Για την ψύξη του ηλεκτροκινητήρα θα προσαρμοστεί ειδικό περίβλημα, χιτώνιο μανδύα ψύξης 
δημιουργίας περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα.  

 Το χιτώνιο ροής θα είναι προσαρμοσμένο στον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ώστε το νερό να 
περνά πλησίον του ηλεκτρο-κινητήρα για την άριστη ψύξη του.  

 Ο κινητήρας θα στηρίζεται στο περίβλημα ροής με ειδικά στηρίγματα απόστασης.  

 Για την προστασία από μικροαντικείμενα στην είσοδο του στροβίλου θα τοποθετηθεί φίλτρο 
κυλινδρικής μορφής διάτρητο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  

 Το χιτώνιο θα στηρίζεται επάνω σε κλιμακούμενες, ρυθμιζόμενες βάσεις κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304  

Υδάτινο Στοιχείο 2: 

Περιμετρικά του Υδάτινου Στοιχείου 1 θα τοποθετηθεί Υδάτινο στοιχείο κατασκευασμένο εξολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 διατομής Φ35 ο οποίος θα φέρει εσωτερικά σπειρώματα υποδοχών 
έδρασης διαμέτρου 1,80 m.  

Η κατασκευή του υδάτινου στοιχείου με τα εσωτερικά σπειρώματα στον ανοξείδωτο χάλυβα θα 
επιτυγχάνει τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του για την αντικατάσταση των ακροφυσίων και για 
τον εσωτερικό καθαρισμό αυτού σε περίπτωση εισέλθουν μικροαντικείμενα ή άλατα από την συνεχή 
διέλευση του ύδατος.  
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Το υδάτινο στοιχείο θα περιλαμβάνει πίδακες ρυθμιζόμενους από επιχρωμιωμένο χαλκό ρυθμιζόμενους 
με κλίση από 00-650 με ρυθμιζόμενο ύψος στήλης. 

Αντλίες – φίλτρα αντλιών υδάτινου στοιχείου: 

Για την ανακυκλοφορία στο Υδάτινο Στοιχείο θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 
230 V συνολικής ισχύος 0,75 ΗΡ, τύπου COMPACT. Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατάλληλο για 
πολύωρη χρήση σε συντριβάνια-καταρράκτες κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304.  

Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια.  

Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100 gr/m3.  

Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι και στο 
στόμιο εξόδου θα ενσωματώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης.  

Θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την 
παύση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος του φαινόμενου του υδραυλικού πλήγματος.  

Σύστημα δημιουργίας περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα 

 Για την ψύξη του ηλεκτροκινητήρα θα προσαρμοστεί ειδικό περίβλημα, χιτώνιο μανδύα ψύξης 
δημιουργίας περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα.  

 Το χιτώνιο ροής είναι προσαρμοσμένο στον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ώστε το νερό να περνά 
πλησίον του ηλεκτρο-κινητήρα για την άριστη ψύξη του.  

 Ο κινητήρας θα στηρίζεται στο περίβλημα ροής με ειδικά στηρίγματα απόστασης.  

 Για την προστασία από μικροαντικείμενα στην είσοδο του στροβίλου θα τοποθετηθεί φίλτρο 
κυλινδρικής μορφής διάτρητο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  

 Το χιτώνιο θα στηρίζεται επάνω σε κλιμακούμενες, ρυθμιζόμενες βάσεις κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304  

 
Φωτισμός υδάτινων στοιχείων: 

Ο φωτισμός του Υδάτινου Στοιχείου (Δακτύλιος & Αφρώδης Πίδακας) θα πραγματοποιηθεί από ειδικά 
υποβρύχια φωτιστικά σώματα με Led Module.  

Ο φωτισμός του συντριβανιού θα είναι εναλλασσόμενος και θα τοποθετηθούν έξι (6) υποβρύχιοι 
προβολείς τύπου Μ120/LED RGB 24V.  

Ο κάθε προβολέας θα αποτελείται: 

 Τα στεφάνια θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.  

 Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο χαλκό, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για 
υψηλές θερμοκρασίες.  

 Led Module με RGB LEDs ισχύος 15 Watt.  

 1200 beam angle.  

 Δυνατότητα πολλών αποχρώσεων  

 Πυρίμαχο τζάμι με πάχος τουλάχιστον 5 mm, το οποίο θα περικλείεται και από τις δυο μεριές με 
λάστιχα ειδικής προσαρμογής για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος.  

 Ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες με λάστιχα σιλικόνης.  

 Ειδικά εύκαμπτα καλώδια, σύμφωνα με το DIN 0298.  

 Ο προβολέας είναι δοκιμασμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  
Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης νέρου AQUA STOP: 

Θα τοποθετηθεί ένα (1) σύστημα AQUA STOP. Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης νερού θα αποτελείται 
από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του συντριβανιού και 
ένα ειδικό αισθητήριο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασμένο από PVC υψηλής 
πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα με αντοχή θερμοκρασίας -600 C έως +3000 C συνδεδεμένο με 
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καλώδιο H07RN-F το οποίο τοποθετείται εντός της δεξαμενής. Το ειδικό αισθητήριο θα ελέγχει τις 
παραμέτρους του νερού και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού και θα διακόπτει 
αυτομάτως την λειτουργία των προβολέων και των αντλιών για να μην καταστραφούν Το AQUA STOP ua 
δίνει εντολή επανεκκίνησης στο βοηθητικό κύκλωμα 2,5 λεπτά μετά την επανατροφοδότηση του δικτύου 
με νερό. 

Αυτόματη συμπλήρωση νερού AQUA FILLING: 

Θα τοποθετηθεί ένα (1) σύστημα AQUA FILLING. Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού AQUA 
FILLING θα αποτελείται από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα 
του συντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος 
κατασκευασμένο από PVC υψηλής πιέσεως 16 ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα αντοχή θερμοκρασίας -600 C 
έως +3000 C συνδεδεμένο με καλώδιο H07RN-F θα τοποθετείται εντός της δεξαμενής. Το ειδικό 
αισθητήριο θα ελέγχει τις παραμέτρους του νερού ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και όταν παρουσιαστεί 
έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού θα γίνεται αυτόματα συμπλήρωση νερού της λεκάνης από μία 
ειδική ηλεκτροβάνα τύπου χαμηλής λειτουργίας τάσης 24 V, η οποία θα αυτοτροφοδοτείται από 
μετασχηματιστή ασφαλείας ανάλογης ισχύος. 

Ηλεκτιρκός πίνακας: 

Για την λειτουργία του συντριβανιού θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει 
όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία της αντλίας και των προβολέων. 
Τα έξοδα για την παροχή ρεύματος 380 V, της κατάλληλης γείωσης και του πήλερ για την τοποθέτηση του 
ηλεκτρικού πίνακα και των μετασχηματιστών θα επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο πίνακας θα είναι χειροκίνητης λειτουργίας ενώ τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής:  

 Μεταλλικό κιβώτιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση των 
ηλεκτρικών πινάκων κανονισμού της Ε.Ε., κατάλληλο για εξωτερικό χώρο IP 55.  

 Άνοιγμα πόρτας 120 μοίρες.  

 Ακροδέκτης γείωσης θα προστατεύει την πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας με εσωτερικούς 
μεντεσέδες.  

Ο πίνακας επίσης θα περιλαμβάνει: 

 Γενικό διακόπτη.  

 Αυτόματες Γενικές ασφάλειες.  

 Ενδεικτικές λυχνίες.  

 Αυτόματος διακόπτης διαρροής Fi 30mA.  

 Ρελέ ισχύος αντλιών – φωτισμού. 

 Θερμομαγνητική προστασία ηλεκτροκινητήρων.  

 Ασφάλειες φωτισμού.  

 Stabilized Τροφοδοτικά φωτισμού. 
 
H κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2015 πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO 45001:2018 στο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη μετά την πώληση 
συντριβανιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
Διαστάσεις επαναλαμβανομένου τμήματος:                                                                            

Μήκος: 180 cm 
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Ύψος: 100 cm 

Περιληπτική Περιγραφή: ξύλινη κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από σανίδες και κολώνες στήριξης. 

Υλικά κατασκευής: 

Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα): Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  για την κατασκευή 
(βίδες, συνδετικά μέσα–βάσεις στήριξης–μικροϋλικά, κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. 
Ειδικά οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ξύλου με κεφαλή τύπου αστεράκι (TORX), με ελικοειδές 
κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται 
προτρύπημα. 

Ξύλινα στοιχεία: Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι Πεύκης, θα έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της και με στρογγυλεμένες ακμές  
προς αποφυγή τραυματισμών. 

Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων θα είναι 
κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και απαλλαγμένα από τοξικά 
συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  

Περιγραφή-στερέωσης & εγκατάστασης: Η περίφραξη θα αποτελείται από ανεξάρτητα τεμάχια μήκους 
180 cm που θα περιλαμβάνουν εννέα σανίδες διαστάσεων 1800 Χ 120 Χ 20 mm. Οι σανίδες θα ενώνονται 
μεταξύ τους, στο πάνω και κάτω μέρος, με τραβέρσες. Οι τραβέρσες θα στερεώνονται με βίδες στις 
κολόνες. Οι κολόνες στήριξης θα είναι διαστάσεων 90 Χ 90 mm οι οποίες θα θεμελιώνονται ανάλογα με 
τον χώρο υποδοχής είτε με εγκιβωτισμό σε θεμέλιο από σκυρόδεμα διαστάσεων 30 Χ 30 Χ 30 cm είτε με 
στηρίγματα από χάλυβα θερμογαλβανισμένο, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό 2-3 cm 
ανάμεσα στο ξύλο και στη βάση στήριξης τους προκειμένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των νερών της 
βροχής. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος.  

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω 
υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
Η ξύλινη πόρτα θα ακολουθεί το μοτίβο της περίφραξης. 

Η ξύλινη πόρτα θα είναι διαστάσεων μήκους 1,00 μ. και ύψους 1,00 μ. 

Η πόρτα θα φέρει 2 μεντεσέδες 40εκ. τύπου ΤΑΦ, 1 κάθετο σύρτη και 1 σύρτη με υποδοχή για λουκέτο.  

Οι βίδες θα είναι διαφόρων διαστάσεων βίδες ξύλου, με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι) με ελικοειδές 
κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται 
προτρύπημα. 

Υλικά κατασκευής: 

Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα): Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  για την κατασκευή 
(βίδες, συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά, κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. 
Ειδικά  οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ξύλου με κεφαλή τύπου αστεράκι (TORX), με 
ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη 
χρειάζεται προτρύπημα. 
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Ξύλινα στοιχεία: Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι Πεύκης, θα έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της και με στρογγυλεμένες ακμές  
προς αποφυγή τραυματισμών. 

Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων θα είναι 
κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και απαλλαγμένα από τοξικά 
συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω 
υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Διαστάσεις (M/Π/Υ): 450 X 350 X 860mm 

Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερική ξύλινη επένδυση και μεταλλικό 
πάτο.  

Υλικά κατασκευής 

Ξυλεία: Κόντρα πλακέ θαλάσσης απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την 
αποφυγή ακίδων θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού.  

Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή (κοχλίες) θα  είναι από μαλακό 
γαλβανισμένο χάλυβα St-37. Οι διαστάσεις των επί μέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα  είναι απόλυτα 
επαρκείς για να δεχθούν τα  φορτία και να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες 
αλλαγές θερμοκρασίας. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα που 
πραγματοποιείται για να προσφέρει προστασία και αντοχή στο μέταλλο. 

Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλική βάση λαμαρίνας 3 mm κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να 
δημιουργούνται δύο πλαϊνά πλαίσια, η υποδοχή των απορριμμάτων και η βασική δομή του κάδου. Στην 
μπροστινή και πίσω πλευρά του κάδου θα υπάρχει ξύλινη επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm 
πάχους.   

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα χρώματος επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω 
υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΜΑ, 
ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ 
Αυτοστεκούμενη ζαρντινιέρα διαστάσεων 580x580x580mm, από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα γρανίτη 
χρώματος γκρι. Στις ζαρτινιέρες θα τοποθετηθεί κατάλληλο χώμα και άνθη με σκοπό την αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής 
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Προμήθεια οργανικού προϊόντος από αποσυντιθέμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για την 
φύτευση ανθοφόρων φυτών, θάμνων, δέντρων. 

Το χώμα θα συγκρατεί σημαντικά ποσοστά υγρασίας και θα εξασφαλίζει το σωστό αερισμό των ριζών. Το 
χώμα θα χρησιμοποιείται και ως εδαφοβελτιωτικό. Ενδεικτικά το χώμα θα πρέπει να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά :  

PH: 7,1-7,6, Οργανική ουσία: 45-55%, Υγρασία: 20-35%  και να είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, 
απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών. 

Προμήθεια ελαφρόπετρας, μεγέθους 6-12 mm. 

Η ελαφρόπετρα θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, του οποίου βασική λειτουργία είναι η 
αύξηση του πορώδους του εδάφους και των εδαφικών μειγμάτων, με αποτέλεσμα την καλή στράγγιση και 
αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών και τη βελτιώση της δομή του εδάφους. 

Προμήθεια και τοποθέτηση φυτών. 

Θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας, καλής φυτοΰγιεινής 
κατάστασης, χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές αρίστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο 
το υπέργειο τμήμα του όσο και το ριζικό του σύστημα.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση, η εργασία φυτευσή των προς 
προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
Επικαθήμενο στοιχείο πάγκου με διαστάσεις 2000 (M) x 500 (Π) x 450mm (Y) από προκατασκευασμένο 
σκυρόδεμα γρανίτη χρώματος γκρι. 

Το κάθισμα θα αποτελεί προέκταση της ζαρντινιέρας και θα είναι τοποθετημένο σε ύψος περίπου 40 cm 
από το έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία ως προς τη θέση 
τοποθέτησης του καθίσματος καθώς τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ζαρτινιέρες .  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω 
υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ LED  
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με 
άμεση πρόσβαση στον χώρο των οργάνων χωρίς εργαλεία. 

Θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ηλεκτροστατική βαφή με ειδική επικάλυψη ενάντια στις καιρικές συνθήκες. 

 Ρυθμιζόμενη γωνία υποδοχής βραχίονα περίπου -10°~+10°. 

 Απόδοση φωτιστικού περισσότερο από 130lm/w. 
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 Οπτικοί φακοί υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για πλήρη κάλυψη του οδοστρώματος. 

 Πρακτικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Ύψος: 4000mm, Φ114mm 

Ο ιστός θα είναι μεταλλικής κατασκευής. Θα αποτελείται από σωλήνα από γαλβανισμένο ατσάλι ύψους 
4000mm, ενδεικτικής διατομής Φ114mm και πάχους 3mm. Ο βραχίονας στήριξης του φωτιστικού 
σώματος θα γίνεται με μια σωλήνα μήκους περίπου 200mm και διατομής Φ60mm. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται πάνω σε μια πλακά έδρασης Φ280mm και πάχους 8mm η οποία θα φέρει τέσσερις οπές οβάλ 
σχήματος για την σύνδεση της πλάκας με το αγκύριο βάσης. Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερα 
ενισχυτικά πτερύγια για πάχους διατομής 90x60 για την καλύτερη ενίσχυση της στήριξης του ιστού. 

Ο ιστός θα είναι πακτωμένος στο έδαφος με αγκύριο βάσης διατομής 550x198mm το οποίο θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η σύνδεση του ιστού με το αγκύριο θα γίνεται με 4 
περικόχλια διατομής Μ16 εν θερμώ γαλβανισμένα. 

Η όλη διάταξη του ιστού θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αφή και σβέση του φωτιστικού με την σύνδεσή 
του στο κύκλωμα της ΔΕΗ. 

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε κρούση και 
εφελκυσμό. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την καταλληλόλητα του για 
συνεχή υπαίθρια λειτουργία. Η όλη εμφάνιση του ιστού θα παρουσιάζει όψη ευθύγραμμου ομοαξονικού 
και αρμονικά δεμένου συνόλου χωρίς επί μέρους ελαττώματα. 

Για τη βαφή και προστασία του ιστού θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. 

 Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. 

 Αμμοβολή του ιστού. 

 Βαφή του ιστού. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018, 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018 και πιστοποιητικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
ISO 26000:2010 με πεδίο εφαρμογής και την εγκατάσταση αθλητικών και κάθε είδους δαπέδων 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που 
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω 
υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΕΣ 

Η δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης με πρέσες», συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. 

Η Γωνιά Ανακύκλωσης με πρέσες θα αποτελείται από κάδους 240 λίτρων με ενσωματωμένο αισθητήρας 
πλήρωσης κάδου, ενσωματωμένο πεντάλ ποδιού και σύστημα ταυτοποίησης χρηστών. Θα είναι 
κατασκευασμένη από ανθεκτική κατασκευή για αντοχή σε βανδαλισμούς και δεν θα καταλαμβάνει μεγάλο 
χώρο. Μέσω της συμπίεσης θα μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων μέχρι και 90%, εκμηδενίζοντας την 
υπερχείλιση και τα κοστοβόρα επείγοντα αδειάσματα κάδων. 

Οι γωνίες ανακύκλωση με πρέσες θα αποτελούν ένα νέο καινοτόμο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης 
ανακυκλώσιμων υλικών. Η κατασκευή θα είναι καλαίσθητη και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
χώρο επιθυμεί η Υπηρεσία. Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος θα είναι : 

 Η συμπίεση θα μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων μέχρι και 90%. 

 Θα εκμηδενίζει την υπερχείλιση και τα κοστοβόρα επείγοντα αδειάσματα κάδων 
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 Θα επιτρέπει την ταυτοποίηση & συλλογή υπεύθυνων συλλογής 

 Θα έχει μηδενικά έξοδα λειτουργίας 

 Δεν θα υπάρχει κίνδυνος σωματικής υγιεινής και πιθανού τραυματισμού 

 θα συμβάλει στη μείωση εκπομπής αερίων 

 θα Διαθέτουν Πιστοποιητικό CE 

 Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας είτε με συμβατικό ρεύμα είτε με ηλιακή ενέργεια με  
φωτοβολταικο σύστημα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Ενδεικτικές διαστάσεις των γωνιών ανακύκλωσης με συμπίεση για κάδους 240 λίτρων . 

Διάσταση Κάδοι 240 λίτρων (mm) 

Ύψος 1476 

Πλάτος 713 

Βάθος 800 

  

Συστήματα έξυπνης διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών  

Η γωνίες ανακύκλωσης με πρέσες θα διαθέτουν έξυπνα συστήματα για την καλύτερη και ταχύτερη 
διαχείριση και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από αυτές.  

Χαρακτηριστικά : 

 Ενσωματωμένος αισθητήρας πλήρωσης κάδου 

 Πίνακας διαχείρισης δεδομένων σε Cloud 

 Ενσωματωμένο πεντάλ ποδιού 

 Κάδος 240 lt & επιλογή σακούλας 

 Ανθεκτική κατασκευή για αντοχή σε βανδαλισμούς 

 Οι πολίτες δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους 

 Δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο 

 Πιστοποιητικό CE 

 Μεταφορά δεδομένων απο κάδους που ενεργοποιούνται με IoT 

 μέσω SigFox & GSM διαδύκτια 

 Διαδρομές επικοινωνίας απευθείας με τους οδηγούς 

 SMS & Email Alerts 

 Δυνατότητα λεπτομερούς αναφοράς KPI 

 Μόνιτορ σε ζωντανή σύνδεση για έλεγχο πλήρωσης κάδου 

 Επιτρέπει βέλτιστη οργάνωση διαδρομών 
 

Η επιφάνεια θα μπορεί να βαφεί σε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμίας της Υπηρεσίας και θα παρέχεται η 
δυνατότητα τοποθέτησης διαφημίσεων ή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την διαδικασία ανακύκλωσης 
και κυκλικής οικονομίας. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του είδους, όλα τα υλικά και μικροϋλικά (βίδες, 
υλικά συνδεσμολογίας, κλπ), η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, 
στον χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση–τοποθέτηση και εγκατάσταση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αριθ. Μελέτης : 42/2022 
 

 
 

«ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

 
Προυπολογισμός: 202.773,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕΩΝ ME 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 4.216,10 € 4.216,10 € 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΥ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 3.714,19 € 3.714,19 € 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 7.849,98 € 7.849,98 € 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ – 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 4.416,87 € 4.416,87 € 

5 ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 37442900-8 ΤΕΜ 3 2.810,74 € 8.432,21 € 

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 3.962,89 €  3.962,89 €  

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

37442900-8 Μ2 328 105,00 € 34.440,00 € 

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

44111700-8 ΤΕΜ 1 19.072,85 € 19.072,85 € 

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

34928400-2 Μ  83 80,00 € 6.640,00 € 

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

34928400-2 ΤΕΜ 1 562,15 € 562,15 € 

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

34928400-2 ΤΕΜ 3 903,45 € 2.710,35 € 

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΜΑ, ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΦΥΤΑ 

34928400-2 ΤΕΜ 10 1.175,09 € 11.750,88 € 

13 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

34928400-2 ΤΕΜ 5 2.369,05 € 11.845,24 € 

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ LED 

31527200-8 ΤΕΜ 4 3.449,47 € 13.797,86 € 

15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΕΣ 

42914000-6 ΤΕΜ 3 10.038,34 € 30.115,03 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 163.526,61 € 

    
Φ.Π.Α. 24% 39.246,39 € 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 202.773,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αριθ. Μελέτης : 42/2022 
 

 

 

«ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

 

Προυπολογισμός: 202.773,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού, αστικού εξοπλισμού και φυτικού υλικού, στην 
Προκυμαία Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση 
του συγκεκριμένου χώρου. 
  
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
Η ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

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

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

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

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

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

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

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

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

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Διακήρυξη  
β. Τεχνικές προδιαγραφές  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
ε. Η σύμβαση  

 

Άρθρο 4ο : Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει 
και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της σχετικής σύμβασης. Η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα 
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 
πραγματοποίηση και της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 
παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των 
προς προμήθεια υλικών στην τελική τους θέση και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την εξέλιξη της 
Σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. 
 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση  
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
 
Άρθρο 6ο : Συμβατική προθεσμία  
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοποθέτηση σε δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την 
παραγγελία θα επιστρέφεται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως.  
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος Σαμοθράκης δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον 
ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του.  
 
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια  
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και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
 
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.  
 
Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής  
Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού είτε με την ολοκλήρωση της προμήθειας είτε με 
τμηματική παράδοση. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρη.  
 

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  
 
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Σαμοθράκη 15-7-2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αριθ. Μελέτης : 42/2022 
 

 
 

«ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

 
Προυπολογισμός: 202.773,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Της επιχείρησης ....................................................................................................., με έδρα 
......................................, οδός ......................................, αριθμός ..........., τηλέφωνο .......................... 
…………………………………., fax……… ……………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕΩΝ ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΥ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

5 ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 37442900-8 ΤΕΜ 3   

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 37442900-8 ΤΕΜ 1   

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

37442900-8 Μ2 328   

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

31000000-6 ΤΕΜ 1   

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

34928400-2 Μ  83   

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

34928400-2 ΤΕΜ 1   

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

34928400-2 ΤΕΜ 3   

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΜΑ 
ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ 

34928400-2 ΤΕΜ 10   

13 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

34928400-2 ΤΕΜ 5   

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ LED 

31527200-8 ΤΕΜ 4   

15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΕΣ 

42914000-6 ΤΕΜ 3   

    
ΣΥΝΟΛΟ  

    
Φ.Π.Α. 24%  

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 


