
 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ – 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ 

ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα 

αζιεηηθνύ  θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν 

«Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΜΟ:        102.125,60€ 

         Φ.Π.Α.:      24.510,14€  

                      ΤΝΟΛΟ:      126.635,74€ 

ΠΡΟΔΛ. ΠΙΣΩΔΩΝ: Φηιόδεκνο II  

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 37415000-0 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

1. Σερληθή Έθζεζε  

2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

3. Πξνυπνινγηζκφο 

4. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Οηθνλνκηθή ΠξνζθνξάΛηηόρωξν, 18-11-2020 

 



       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 

37415000-0 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

(Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην 

ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ 

ΚΑΙ ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)».   

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

1 
ΜΠΑΚΔΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ  ηεκ. 12 

2 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΠΑΚΔΣΩΝ  ηεκ. 14 

3 ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ  ηεκ. 18 

4 
ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 8 

5 ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηεκ. 10 

6 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ     ηεκ 10 

7 
ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 2 

8 
ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ ηεκ. 7 

9 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ  ηεκ. 6 



10 ΠΑΓΚΑΚΙΑ   ηεκ. 96 

11 
ΚΙΟΚΙΑ ηεκ. 13 

                                                                                          

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη κεηά ηνπ ΦΠΑ ζε 126.635,74€, 

σο αλαιχεηαη ζην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνυπνινγηζκνχ.  

Η ρξεκαηνδφηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ θαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεηαη απφ ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Ληηφρσξν, 18-11-2020 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Μαξία ηπιίδνπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο T.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 

126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2,  

39113300-0, 37415000-0 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ 

- ΟΛΤΜΠΟΤ (Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα 

αζιεηηθνύ  θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην 

πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν 

«Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ απαηηείηαη πξνκήζεηα 
παξαθάησ εηδψλ, ήηνη: 

 

ΣΜΗΜΑ  Α΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

1 
ΜΠΑΚΔΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ  ηεκ. 12 

 

ΣΜΗΜΑ  Β΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 



1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΠΑΚΔΣΩΝ  ηεκ. 14 

2 ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ  ηεκ. 18 

3 
ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 8 

4 ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηεκ. 10 

5 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ     ηεκ 10 

6 
ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 2 

7 
ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ ηεκ. 7 

8 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ  ηεκ. 6 

.  
 
                                                                                               

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (παγθάθηα) ” 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ   ηεκ. 96 

 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θηόζθηα) ” 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

1 
ΚΙΟΚΙΑ ηεκ. 13 

 
 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Α 



  

Μπαζθέηα επαγγεικαηηθή  (θνξκφο - ηακπιφ - ζηεθάλη - δίρηπ) πιήξεο, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο Γ.Γ.Α. θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Διιεληθήο 

Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο. 

 

Σν ηειηθφ χςνο ηεο κπαζθέηαο ζα είλαη 3,05 m απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

Θα είλαη αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε βαξηά ρξήζε, βακκέλε κε 

αληηζθσξηαθή βαθή κε ηνπιάρηζηνλ δχν ρέξηα ληνπθφρξσκα πςειήο πνηφηεηαο, 

ηδαληθή γηα εμσηεξηθή ρξήζε. πκπεξηιακβάλεηαη ην ζηδεξέλην πιαίζην κε ηηο 

ζηδεξέληεο αγθπξψζεηο θαη ηα κπνπιφληα ζηήξημεο ηνπ θνξκνχ, ε θαηαζθεπή βάζεο 

απφ ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γ.Γ.Α. θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, ε απνμήισζε (φπνπ είδε 

ππάξρνπλ παιηέο κπαζθέηεο) θαη απφξξηςε ηεο ππάξρνπζαο κπαζθέηαο ζε ρψξνπο 

πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο αξρέο ή απνζήθεπζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

ππεξεζία. 

 

Σν ζπγθξφηεκα ηεο κπαζθέηαο απνηειείηαη απφ: 

α. Σε βάζε απφ ζθπξφδεκα, φπνπ παθηψλεηαη ν θνξκφο. 

β. Σνλ θνξκφ απφ ζηδεξνθαηαζθεπή. 

γ. Σν ηακπιφ. 

δ. Σν ζηεθάλη απφ καζίθ ζηδεξέληα θαηαζθεπή θαη ην δίρηπ. 

 

α. Βάζε απφ ζθπξφδεκα 

Πξνβιέπνληαη νη πην θάησ εξγαζίεο πνπ ε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 

ηεο κπαζθέηαο: 

Δθζθαθή, απνκάθξπλζε ησλ επί πιένλ ρσκάησλ, ηειηθή επίρσζε θαη δηακφξθσζε. 

Σν ζεκέιην ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 900 x 900 mm θαη βάζνο 700 

mm. Σν ζεκέιην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16. 

ην άλσ ηκήκα ηνπ ζεκειίνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλε ε πιάθα αγθχξσζεο ηνπ θνξκνχ 

ηεο κπαζθέηαο. Η πιάθα αγθχξσζεο ζα απνηειείηαη απφ 6 αγθχξηα Φ20 mm κήθνπο 

550 mm κε θαηάιιειε δηακφξθσζε. 

Η ζηεξέσζε ησλ αγθπξίσλ ζην πιαίζην ηεο ζηδεξνγσληάο ζα γίλεηαη κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

Ο θνξκφο ηεο κπαζθέηαο ζην θάησ ηκήκα ηνπ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ πιαίζην απφ 

ζηδεξνγσληά 80 x 8 mm κε ηηο θαηάιιειεο νπέο. Σα αγθχξηα ζα ζειπθψλνπλ ζηηο 

νπέο κε παμηκάδηα αζθαιείαο, πνπ ζα θαιχπηνληαη κε εηδηθά 



πιαζηηθά θαιχκκαηα αζθαιείαο πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 

Η φιε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη αζθαιή 

πάθησζε ηνπ θνξκνχ θαη ζα απνθιείεη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηεο 

κπαζθέηαο ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο 

αληηθαηάζηαζήο ηεο. 

 

β. Κνξκφο 

Κνξκφο απφ ζηδεξνθαηαζθεπή. Απνηειείηαη απφ ηξεηο ηζηνχο ηεζιαζκέλεο φςεο, 

πξηζκαηηθήο κνξθήο, δηαηνκήο νξζνγσληθήο κεηαβαιιφκελεο απφ 20 x 40 cm έσο 20 

x 27 cm επί αμνληθνχ χςνπο 2,19 m φζνλ αθνξά ην πξψην ηκήκα, απφ 20 x 27 cm 

έσο 20 x 17 cm επί αμνληθνχ κήθνπο 1,90 m φζνλ αθνξά ην δεχηεξν ηκήκα θαη απφ 

20 x 17cm έσο θαη 20 x 14 cm φζνλ αθνξά ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα, επί αμνληθνχ 

κήθνπο 0,95 m. 

Σν χςνο απφ ηε ζηάζκε 0,00 κέρξη ην άλσ κέξνο ηνπ ζηεθαληνχ ζα είλαη 3050 mm. 

Οη ηζηνί ηνπ θνξκνχ θαηαζθεπάδνληαη κε ζθειεηνχο απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληδέ, 

εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ¾ ins κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ην απαξακφξθσην ηνπ 

θνξκνχ. Απηνί θνιιψληαη πάλσ ζε δχν πιαίζηα απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, πάρνπο 

4 mm πνπ κεηά απφ ηελ ζχλζεζε θαη βαθή, ζηεξεψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε θχιια 

ιακαξίλαο 4 mm κε ηα νπνία θαη θαιχπηεηαη, ην θαηαζθεπαζηηθφ θελφ, πιάηνπο 7 cm. 

ην θάησ άθξν ηνπ θνξκνχ πξνβιέπεηαη κεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζηδεξνγσληέο 80 x 80 

x 8 mm, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε ην αληίζηνηρν κεηαιιηθφ πιαίζην πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ ζηέςε ηνπ πέδηινπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πιήξεο 

αληαπφθξηζε ηνπο (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο, νπέο). Ο θνξκφο ζηεξεψλεηαη θαηά ηξφπν 

ακεηαθίλεην πάλσ ζην πέδηιν ζηηο νπέο (ζχιαθεο) πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γη' απηφ. 

Μεηαμχ ησλ δχν ζηδεξέλησλ πιαηζίσλ παξεκβάιινληαη κεξηθέο θνξέο, ξνδέιεο γηα λα 

εμαιεηθζνχλ, εάλ ππάξρνπλ, κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηελ ηειηθή ζέζε. Δηδηθά γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θνξκνχ ζηελ αθξηβή ζέζε, νη νπέο ησλ θνριηψλ ζην ζηδεξέλην 

πιαίζην ηνπ θνξκνχ πξνβιέπνληαη επηκήθεηο, επηηξέπνληαο έηζη κηθξέο κεηαθηλήζεηο 

κε ηελ παξεκβνιή ησλ ξνδειψλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. Η ηειηθή ζηεξέσζε ησλ 

θνριηψλ επηηπγράλεηαη κε ζηδεξέληεο ζθήλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ησλ 

επηκήθσλ νπψλ, φπνπ κπαίλνπλ νη θνριίεο. 

Σν άλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ ζα θέξεη πιάθα 200 x 140 mm πάρνπο 6 mm, πνπ ζα 

θέξεη 4 κπνπιφληα Μ16 x 50 mm ηα νπνία ζα ρξεζηκεχνπλ ζηε ζηεξέσζε ηεο 

γιπζηέξαο ηνπ ηακπιφ. 

Οη κεηαιιηθέο εληζρχζεηο θαη γεληθά ε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πιήξε 

ζηαζεξφηεηα (π.ρ. απφ ηαιαληψζεηο) γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή αγψλσλ θαη παηρληδηψλ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

 

γ. Σακπιφ 

Σν ηακπιφ ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1800 x 1050 mm. 



Ο ζθειεηφο ηνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θνηινδνθφ 50 x 25 mm θαη πάρνπο 

2mm. Ο ζθειεηφο ζα απαξηίδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πιαίζην δηαζηάζεσλ 1800 x 1050 

mm θαη απφ ην εζσηεξηθφ πιαίζην δηαζηάζεσλ 590 x 450 mm. Σν εμσηεξηθφ πιαίζην 

ζα ζπλδέεηαη κε ην εζσηεξηθφ κε δχν θαηαθφξπθα εληζρπηηθά δεζίκαηα απφ 

θνηινδνθφ 40 x 20 mm θαη κε ηε γιπζηέξα. 

Η γιπζηέξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 4 mm, 

ζρήκαηνο Π. Θα θέξεη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο νπέο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

κπνπινληψλ ηνπ ζηεθαληνχ. ην πίζσ ηκήκα ηεο ζα θέξεη δχν νδεγνχο, 

θαηαζθεπαζκέλνπο απφ δχν ηκήκαηα καζίθ ζίδεξν 14 x 14 mm ν θαζέλαο, πνπ ζα 

απνηεινχλ ηε δηαδξνκή θαηαθφξπθεο νιίζζεζεο ηνπ ηακπιφ πάλσ ζηα κπνπιφληα 

ηεο πιάθαο. Η δηάηαμε ηεο γιπζηέξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 

αθξηβή θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζή ηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

κειινληηθήο επαλαξχζκηζήο ηεο ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ρψξνπ 

ηνπνζέηεζήο ηνπ ηακπιφ. 

Σν ηακπιφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ Plexiglas δηαθαλέο πάρνπο 12 mm. 

Αλάκεζα ζην ζθειεηφ θαη ζην Plexiglas ζα πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη εηδηθφ ιάζηηρν 

πάρνπο 4 mm, γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. Σν Plexiglas ζα 

είλαη ζηεξεσκέλν ζην ζθειεηφ κε βίδεο θξεδάηεο 6 x 50 mm θαη ζα θέξεη θαηάιιειε 

γξακκνγξάθεζε ζε ιεπθφ ρξψκα. 

ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηεθαληνχ κε ην Plexiglas θαη ηελ γιπζηέξα ην ηκήκα 

ηνπ Plexiglas ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ άζξαπζην πνιπθαξβνληθφ ηδίνπ πάρνπο 

(12 mm). 

Οη αληεξίδεο απφ εληζρπκέλν γαιβαληδέ ζσιήλα ελψλνπλ αξζξσηά θαη αληηζηεξίδνπλ 

ηηο δχν πάλσ άθξεο ηνπ ηακπιφ κε ηνλ ζηπινβάηε. 

 

δ. ηεθάλη θαη δίρηπ 

Σν ζηεθάλη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζίδεξν καζίθ Φ20 mm, κε εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 45 mm. Θα θέξεη ζην άλσ κέξνο ηνπ εηδηθφ ηεκάρην ζηξαληδαξηζηήο 

ιακαξίλαο πάρνπο 4 mm, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηεθαληνχ κε ην ηακπιφ. Σν εηδηθφ 

απηφ ηεκάρην ζα θέξεη ελίζρπζε κε πηεξχγην έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθακςία 

ηνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζηεθαληνχ. Δπίζεο, ην ζηεθάλη ζα θέξεη θαη εηδηθφ ηεκάρην, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ καζίθ ζίδεξν Φ12mm, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθακςία ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζηεθαληνχ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Σν ζηεθάλη ζα πξέπεη λα είλαη βακκέλν ζε 

ρξψκα πνξηνθαιί. 

ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεθαληνχ ζα ππάξρνπλ κεηαιιηθά άγθηζηξα γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ 

δηρηπνχ. Σα δίρηπα ζα είλαη θηηαγκέλα απφ άζπξν θνξδφλη πάρνπο 4 mm θαη 

ηνπνζεηεκέλα θαηάιιεια ζε θάζε ζηεθάλη. Σν κήθνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 400 

mm. 

Γεληθά ην ηακπιφ εάλ θαη ζηεξίδεηαη κε βίδεο ζα πξέπεη λα παξακέλεη αλεπεξέαζην 

απφ ηηο παξακνξθψζεηο ηνπ ζηεθαληνχ. Η φιε δηάηαμε ηεο ζηήξημεο ηνπ ζηεθαληνχ 

πάλσ ζην ηακπιφ θαη ηνπ ηακπιφ πάλσ ζην θνξκφ ζα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 



παξακφξθσζε ή ζηξέβισζε ηνπ ηακπιφ, ιφγσ θξνχζεσλ θιπ., απνθιείνληαο ηε 

ξεγκάησζε ή ζξαχζε ηνπ. 

 

Η απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κε πξνζνρή θαη ζα 

απνθαηαζηαζεί νπνηαδήπνηε δεκηά ηπρφλ πξνθιεζεί. Σα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα 

κεηαθεξζνχλ είηε πξνο απνζήθεπζε, είηε πξνο απφξξηςε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Η απφξξηςε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ 

Γήκν ή ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Αξρέο. Σα πιηθά απνμειψζεσλ ζα απνκαθξχλνληαη ην 

πνιχ εληφο 24 σξψλ απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζή ηνπ πξνθεηκέλνπ νη ρψξνη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί θαη 

αζθαιείο. Η απνθαηάζηαζε ησλ νηνλδήπνηε είδνπο δεκηψλ ή ησλ νπψλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ην πνιχ εληφο 24 σξψλ, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζή ηνπ. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ 

απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ, ν ρψξνο ησλ εξγαζηψλ ζα νξνζεηείηαη πξνζεθηηθά κε 

ζηαζεξή πεξίθξαμε θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα 

κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο πέξημ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε ηνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σα αθξηβή 

ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ είλαη ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Όια ηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο κπαζθέηαο ζα ρξσκαηηζζνχλ κε έληνλα ρξψκαηα πνπ ζα 

πξνθαινχλ αληίζεζε κε ην πεξηβάιινλ, κε δπν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθφ κίλην. Οη 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα ρξσκαηηζηνχλ επί πιένλ κε ληνχθνπ πηζηνιέην άξηζηεο 

πνηφηεηαο κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο. Η ηειηθή 

απφρξσζε ζα είλαη επηινγή ηεο ππεξεζίαο, θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξφβιεςε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο. Σέινο ν 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ην πξφηππν ΔΝ 1270 (εμνπιηζκφο 

αζιεηηθψλ γεπέδσλ – εμνπιηζκφο θαιαζνζθαίξηζεο)    

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

1) ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΜΠΑΚΔΣΑ  
 



Σν πξνζηαηεπηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα κπαζθέηεο δηαζηάζεσλ 40ρ20εθ,  κε 
πάρνο ηνπ 5εθ. θαη ζα απνηειείηαη απφ  ζπλζεηηθή δεξκάηηλε εμσηεξηθά κε εληζρπκέλν 
αλζεθηηθφ αθξνιέμ 300d εζσηεξηθά. Σέινο ζα έρεη ζχζηεκα πξφζδεζεο κε απηφδεην ηκάληα 
Velcro 2 ζεκείσλ.  

2) ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣΑ  

Γίρηπ  επαγγεικαηηθφ, δηαζηάζεσλ  Μ52cm x 12 ζειηέο x 7 θφκπνπο, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 
βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 288gr. Καηαζθεπαζκέλν απφ  Nylon 

3) ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2Υ1 

Δζηία Πνδνζθαίξνπ αινπκηλίνπ γηα γεπεδάθηα ΜΙΝΙ SOCCER 5X5, κεηαθεξφκελε 
δηαζηάζεσλ 3 x 2 x 1κ. Οη ηξεηο δνθνί ηεο εζηίαο ζα είλαη ζηξνγγπινί, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 
Φ76 θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 2,0ρηι. Οη πιατλέο κεηαιιηθέο αληεξίδεο ζα ελψλνληαη ζην 
έδαθνο κε έλα νξηδφληην ζηήξηγκα(ζρήκαηνο 'Π') γηα θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. Tα δίρηπα ζα 
ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθά βηδσηά γαληδάθηα αινπκηλίνπ. Σέινο ε εζηία ζα είλαη βακκέλε 
ειεθηξνζηαηηθά κε ιεπθφ ρξψκα. 

4) ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2Υ1 

Γίρηπ Polyethylene ζηξηθηφ, πάρνο 3.0mm δηαζηάζεσλ Πιάηνο 5.0m., Ύςνο 2.0m., Βάζνο 
θάησ 1.0m, Βάζνο πάλσ 1.0m ρξψκαηνο ιεπθνχ.  
 

5) ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2Υ1 

Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο πξέπεη λα είλαη  Φ9 θαη ην χςνο ηνπ  2,00m. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ζχζηεκα πξφζδεζεο ην νπνίν λα θιείλεη κε 5 αλεμάξηεηνπο απηφδεηνπο ηκάληεο ζην πίζσ 
κέξνο κε ηζρπξφηαηε ηαηλία velcro. Θα απνηειείηαη απφ αθξψδεο πιαζηηθφ Νν 20 πάρνο 
5cm επελδεδπκέλν κε ζπλζεηηθφ δέξκα αξίζηεο πνηφηεηαο.  
 

6) ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ  

Οη ζσιήλεο ζα είλαη αινπκηλίνπ, ζρήκαηνο νβάι 120x100mm., κε ζπλνιηθφ χςνο: 2,84κ.. Θα 
δηαζέηνπλ  εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηαλχζεσο κε απνζπψκελε καληβέια θαη ζα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ χςνπο γηα Αλδξηθφ, Γπλαηθείν θαη Παηδηθφ. Σέινο νη βάζεηο ζα 
έρνπλ χςνπο 35εθ. ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο  θαη ζα δηαζέηνπλ ηάπεο 

7) ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ  

Γίρηπ λήκα ζηξηθηφ 1,5mm θαη κπνξληνχξα κε PVC 4,5cm επάλσ θαη ζηα πιατλά, ρξψκαηνο 
ιεπθνχ – καχξνπ κε θνξδφλη, δηαζηάζεσλ  9,75x91,5cm 

 

8) ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ 

Πξνζηαηεπηηθφ δηαζηάζεσλ 200cm x 45cm. θαη πάρνο 4cm. θαηάιιειφ γηα νξζνζηάηεο 
δηακέηξνπ εψο Φ12εθ. Σν θάιπκκα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή δεξκάηηλε πςειήο αληνρήο θαη ε 
γέκηζε απφ ζπκπηεζκέλν πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο Νν250. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ζχζηεκα πξφζδεζεο ην νπνίν λα θιείλεη κε 5 αλεμάξηεηνπο απηφδεηνπο ηκάληεο ζην πίζσ 
κέξνο κε ηζρπξφηαηε ηαηλία velcro. 

 



ΣΜΗΜΑ Γ   

Παγθάθηα κήθνπο απφ 1.6m έσο 1.7m , πιάηνπο απφ 0,6 m  έσο 0,8m. θαη χςνπο απφ 0,7 m 
έσο 0,8m. To θάζηζκα   θαη ε πιάηε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 10 μχιηλνπο δνθνχο.  Οη 
δνθνί ζα είλαη απφ μπιεία πεχθεο,  πιαλαξηζκέλνη κε ζηξνγγπιεπκέλεο άθξεο. Οη βάζεηο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηνζίδεξν, ηέηνηεο ψζηε λα αγθπξψλνληαη ζην έδαθνο. Σα 
μχιηλα κέξε ζα  είλαη βακκέλα κε κία ζηξψζε ρξψκαηνο θαη δχν ζηξψζεηο βεξλίθη. Οη δηαζηάζεηο θαη νη 
δηαηνκέο ησλ  δνθψλ θαη ησλ βάζεσλ  πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα 
νπνία έρνπλ κειεηεζεί. Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 
πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά 
ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σέινο φιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε 
λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ  

Δμάγωλν Κηόζθη  
Γηαζηάζεηο 

Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο :3,50m  

Γηαγψληα Απφζηαζε: 4,00 m  

Ύςνο : 2,50 m 

ύλζεζε: Φέξνπζα Καηαζθεπή 

Έμη (6) μύιηλεο θνιώλεο 

Έμη (6) νξηδόληηνη δνθνί 

Πέληε (5) θαζηζηηθά 

 

Δμάγσλν Κηφζθη , εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηξηψλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (3.5) θαη δηαγψληαο απφζηαζεο 

ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ, απνηεινχκελν απφ πέληε θαζηζηηθά , ζθεπή κε ζαλίδεο 1cm πάρνπο . Τιηθφ θαηαζθεπήο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μπιεία Πεχθεο, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο , βεξλίθηα ρξψκαηα θαη κεηαιιηθά κέξε 

ζχλδεζεο βάζεη ησλ θάησζη πξνδηαγξαθψλ : 

Σα μχιηλα ζηνηρεία ζα είλαη μπιεία Πεχθεο άξηζηεο πνηφηεηαο ε νπνία ζα έρεη ιεηαλζεί   θαη θαηεξγαζηεί θαηάιιεια 

ψζηε λα κελ αθήλεη αθίδεο ζηελ επηθάλεηά ηεο ,κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο . 

ηα πφδηα βηδψλνληαη κεηαιιηθά ειάζκαηα ζε ζρήκα δηπινχ Γ (νξζήο γσλίαο ηεο νπνίαο ε κία πιεπξά αγθαιηάδεη 

ηα πφδηα θαη ε άιιε πιεπξά εθαξκφδεη ζην έδαθνο γηα ηελ πάθησζε) γηα ηελ απνθπγή πγξαζίαο ηνπ μχινπ . Θα 

είλαη πεξαζκέλε κε έγρξσκν ζπληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ γηα πξνζηαζία απφ κχθεηεο θαη έληνκα . Σα μχιηλα ζηνηρεία 

ζα επηθαιχπηνληαη κε δχν ζηξψζεηο πδξνδηαιπηνχ ρξψκαηνο. Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

μχιηλσλ ζηνηρείσλ ζα είλαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε ζην χπαηζξν , πςειήο αληνρήο ζε δηάξθεηα θαη απαιιαγκέλα 

απφ ηνμηθά ζπζηαηηθά θαη δελ ζα πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια ή κφιπβδν. 

 

Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκφ, Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθήο γηα λα παξαιάβνπλ ( κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο ) 

ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο . 

 

Πεξηγξαθή : 

 



Σν μχιηλν εμάγσλν Κηφζθη έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν 3,5 κέηξα απφ πιεπξά ζε πιεπξά θαη 4 κέηξα απφζηαζε 

δηαγψληα . 

ηεξίδεηαη ζε έμη θνιψλεο 9*9εθ . Οη δχν απέλαληη πιεπξέο έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 3,5κέηξα θαη νη δηαγψληεο 

πιεπξέο απφζηαζε 4,00κέηξα 

Οη θνιψλεο ζην επάλσ κέξνο ηνπο ελψλνληαη κε 6 νξηδφληηνπο δνθνχο δηαηνκήο 3*15εθ. ζρεκαηίδνληαο έηζη έηεξν 

εμάγσλν. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηηβαξφηεηαο ηνπ εμάγσλνπ πιαηζίνπ ηνπνζεηνχληαη μχιηλα ηκήκαηα θαηά κήθνο, δηαηνκήο 

3*15εθ. 

ην επάλσ  κέξνο ησλ θνιψλσλ ηνπνζεηνχληαη  θεθιηκέλα μχιηλα ζηνηρεία     δηαηνκήο 3*15εθ. ζρεκαηίδνληαο έηζη 

ηε ζθεπή ηνπ εμαγψλνπ χςνπο 0.80 κέηξα . 

ηελ νξνθή ζα γίλεη επέλδπζε κε ηάβιεο 1 εθ. πάρνπο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζεί  ασφαλτικό κεραμίδι. 

ηηο πέληε απφ ηηο έμη πιεπξέο ηνπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαζηζηηθά απφ μπιεία πνπ απνηεινχληαη απφ δχν μχιηλα 

ηκήκαηα δηαηνκήο 3*15εθ. θαη πιάηε απφ έλα μχιηλν ηκήκα δηαηνκήο 3*15εθ. 

 

Γηα ηελ πάθησζε ηνπ νηθίζθνπ ηνπνζεηνχληαη δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα πάρνπο 0,4 mm ζε ζρήκα «Γ», κήθνπο 60 

cm. Σα δχν απηά «Γ» αγθαιηάδνπλ ηελ θνιψλα θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε βίδεο πεξαζηέο 8*60cm. Σα 

κεηαιιηθά απηά ειάζκαηα παθηψλνληαη κε κεηαιιηθά βχζκαηα 10*100. 

 

ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ (επί κέξνπο πιηθψλ θαη κηθξνχιηθψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη) απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηα ζεκεία πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ , θαζψο θαη ε ζπλαξκνιφγεζε, ζηεξέσζε θαη 

ηνπνζέηεζε απηψλ. 

ΛΙΣΟΥΩΡΟ 18-11-2020 

 

 

 

Η πληάμαζα 

 

 

 

 

 

 

Μαξία ηπιίδνπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο T.E 

 

Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ 

 

 

 

 

 

 

Ηξαθιήο Υαηδεκήηξνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Θεσξήζεθε 

Ο Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη  Πνιενδνκίαο 

Α/Α 

 

 

 

Μπνλνβφιηαο Νίθνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., M.Sc 

 



 

 

 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 

37415000-0 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

(Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην 

ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 

 

 

 

 

 

                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ       

 

ΣΜΗΜΑ  Α΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΜΠΑΚΔΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ  ηεκ. 12 1.200,00 14.400,00 



ΤΝΟΛΟ 14.400,00 € 

ΦΠΑ 24% 3.546,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 17.856,00 € 

 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ε πιήξε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
 
 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ  Β΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΠΑΚΔΣΩΝ  ηεκ. 14 110,00 1.540,00 

2 ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ  ηεκ. 18 5,20 93,60 

3 
ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 8 485,00 3.880,00 

4 ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηεκ. 10 34,00 340,00 

5 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ     ηεκ 10 75,00 750,00 

6 
ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 2 900,00 1.800,00 

7 
ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ ηεκ. 7 36,00 252,00 

8 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ  ηεκ. 6 90,00 540,00 

ΤΝΟΛΟ 9.195,60 € 

ΦΠΑ 24% 2.206,94 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 11.402,54 € 

 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην ζεκείν πνπ 
ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (παγθάθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2,  39113300-0, 

 
 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ   ηεκ. 96 210,00 20.160,00 

ΤΝΟΛΟ 20.160,00 € 

ΦΠΑ 24% 4.838,40 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24.998,40 € 

 
 
ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην ζεκείν πνπ 
ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θηόζθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2, 44112110-2 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΙΟΚΙΑ ηεκ. 13 4.490,00 58.370,00 

ΤΝΟΛΟ 58.370,00€ 

ΦΠΑ 24% 14.008,80€ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 
                                                                                          

72.378,80€ 

 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ε πιήξε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  
 



 Η ζπλνιηθή   δαπάλε  γηα φιεο ηηο αλσηέξσ νκάδεο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 126.635,74€   

κε ην Φ.Π.Α (102.125,60€ + 24.510,14€ ). 

        

Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνέθπςαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο κεηά απφ 

εξεχλα κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία άιισλ δηαγσληζκψλ 

άιισλ δήκσλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν,   

 

ΛΙΣΟΥΩΡΟ 18-11-2020 

 

 

                                                                                                           

                                                                            

Η πληάμαζα 

 

 

 

 

 

 

Μαξία ηπιίδνπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο T.E 

 

Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ 

 

 

 

 

 

 

Ηξαθιήο Υαηδεκήηξνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Θεσξήζεθε 

Ο Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη  Πνιενδνκίαο 

Α/Α 

 

 

 

Μπνλνβφιηαο Νίθνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., M.Sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 

37415000-0 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (Φηιόδεκνο II) » ( 

Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  θαη αζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο 

ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε 

ζρνιηθώλ θηηξίωλ & αύιεηωλ ρώξωλ θαη 

ινηπέο δξάζεηο») 

 

  

              

 

                                                   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  έρεη  πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 126.635,74€   (κε ηνλ Φ.Π.Α.)  

ήηνη:  

 

ΣΜΗΜΑ  Α΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΜΠΑΚΔΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ  ηεκ. 12 1.200,00 14.400,00 

ΤΝΟΛΟ 14.400,00 € 

ΦΠΑ 24% 3.546,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 17.856,00 € 

 



ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ε πιήξε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ  Β΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΠΑΚΔΣΩΝ  ηεκ. 14 110,00 1.540,00 

2 ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ  ηεκ. 18 5,20 93,60 

3 
ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 8 485,00 3.880,00 

4 ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηεκ. 10 34,00 340,00 

5 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ     ηεκ 10 75,00 750,00 

6 
ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 2 900,00 1.800,00 

7 
ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ ηεκ. 7 36,00 252,00 

8 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ  ηεκ. 6 90,00 540,00 

ΤΝΟΛΟ 9.195,60 € 

ΦΠΑ 24% 2.206,94 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 11.402,54 € 

 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην ζεκείν πνπ 
ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  
 
 
 
 
                                                                                                

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (παγθάθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2,  39113300-0, 



 
 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ   ηεκ. 96 210,00 20.160,00 

ΤΝΟΛΟ 20.160,00 € 

ΦΠΑ 24% 4.838,40 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24.998,40 € 

 
 
ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην ζεκείν πνπ 
ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θηόζθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2, 44112110-2 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΙΟΚΙΑ ηεκ. 13 4.490,00 58.370,00 

ΤΝΟΛΟ 58.370,00€ 

ΦΠΑ 24% 14.008,80€ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 
                                                                                          

72.378,80€ 

 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξηνεθθφξησζε – κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ε πιήξε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο  είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 

ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ. 

 

Γελ επηηξέπεηαη πξνζθνξά κε ηηκή ε νπνία ππεξβαίλεη ηνπο κεξηθνύο 

πξνϋπνινγηζκνύο αλά είδνο ή/θαη ην ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό αλά ηκήκα ηεο 

ζύκβαζεο. 

 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο.   



 

Μεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά ηκήκα.   

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ- θξαηήζεηο  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα 8 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016, θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 



 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο είηε φρη. 

 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη 

κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

 

Αλαθνίλωζε Καηαθύξωζεο  

 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

   

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 



θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 
 
β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
 
γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 
κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Η ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα 

ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά.  

 

Δγγπήζεηο 

 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ρσξίο ΦΠΑ ήηνη ζην πνζφ ησλ 2.042,51 επξψ γηα νιφθιεξε ηελ ζχκβαζε θαη γηα 
θάζε ηκήκα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ :  
 
ΣΜΗΜΑ Α΄  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     288,00 €  

ΣΜΗΜΑ Β΄  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     183,91 €  

ΣΜΗΜΑ Γ΄  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     403,20 €  

ΣΜΗΜΑ Γ΄  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ  1.167,40 €  

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.  

Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ  

πιηθνχ  θαη  χζηεξα  απφ  ηελ  εθθαζάξηζε  ησλ  ηπρφλ  απαηηήζεσλ  απφ  ηνπο  δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Παξαιαβή  

H παξαιαβή  γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη 

πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

 

Σξόπνο Πιεξωκήο 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο  απφ ηνλ Γήκν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη γηα ην 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  

ΛΙΣΟΧΩΡΟ 18-11-2020 

 

Η πληάμαζα 

 

 

 

 

 

 

Μαξία ηπιίδνπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο T.E 

 

Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ 

 

 

 

 

 

 

Ηξαθιήο Υαηδεκήηξνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Θεσξήζεθε 

Ο Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη  Πνιενδνκίαο 

Α/Α 

 

 

 

Μπνλνβφιηαο Νίθνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., M.Sc 

 

 

 



       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 

37415000-0 

 

 

 

 Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

(Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην ηεο 

πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & αύιεηωλ 

ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 

 

 

       

       

     

     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΣΜΗΜΑ  Α΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΜΠΑΚΔΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ  ηεκ. 12   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

 



 

Ληηφρσξν,       /       / 2021 

Ο πξνζθέξσλ 

 

 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 37415000-0 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ 

- ΟΛΤΜΠΟΤ (Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα 

αζιεηηθνύ  θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην 

πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν 

«Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  Β΄ 

«Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

Κ.Α: 60.7336.0001 

CPV: 37415000-0 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΠΑΚΔΣΩΝ  ηεκ. 14   

2 ΓΙΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ  ηεκ. 18   

3 
ΔΣΙΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 3Υ2 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 8   

4 ΓΙΥΣΤ ΔΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηεκ. 10   



5 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩΝ ΓΟΚΩΝ     ηεκ 10   

6 
ΔΣ ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ηεκ. 2   

7 
ΓΙΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ ηεκ. 7   

8 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΒΟΛΛΔΤ  ηεκ. 6   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

 

 

Ληηφρσξν,       /       / 2021 

Ο πξνζθέξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

(Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην 

ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 



ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 37415000-0 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (παγθάθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2,  39113300-0, 

 
 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ   ηεκ. 96   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

 

Ληηφρσξν,       /       / 2021 

Ο πξνζθέξσλ 

       

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ  

  

             

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 47/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 126.635,74€ 

Σίηινο: «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

(Φηιόδεκνο II) » ( Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ  

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην πιαίζην 

ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ  κε ηίηιν «Δπηζθεπή, 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ & 

αύιεηωλ ρώξωλ θαη ινηπέο δξάζεηο») 

 



Κ.Α: 60.7336.0001  

CPV: 34928400-2, 44112110-2, 39113300-0, 37415000-0 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

“Πξνκήζεηα αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θηόζθηα) ” 

Κ.Α:  60.7336.0001 

CPV:  34928400-2, 44112110-2 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΙΟΚΙΑ ηεκ. 13   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

 

Ληηφρσξν,       /       / 2021 

Ο πξνζθέξσλ 
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