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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

– ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Παγώνη Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

Τηλ: 22623 50639 

Mail: mpagoni@thiva.gr  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%:  761.861,00€ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  8 /2021 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου» με Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

2658) του ΕΠΑνΕΚ : 761.861,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου 

εμπορικού άξονα - οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θηβαίων, εκτιμώμενης 

αξίας ποσού ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ 

ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ  (147.456,97 €). Η 

συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00 €). 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α. Γενικά  

Τα προς προμήθεια είδη και η μορφολογία τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα τις παρακάτω αναγραφόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 

ποιότητας υλικών. 

2. Η παράδοση και η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως πέντε (5) μηνών 

από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την Τεχνική Υπηρεσία. 

3. Η παραγγελία του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά ή καθ’ ολόκληρον σύμφωνα με όσα ορίσει η Υπηρεσία, με 

εξαίρεση των ειδών της Ομάδας ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί 

βάσει των καιρικών συνθηκών και του χρονοδιαγράμματος που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος της Σύμβασης.  

4. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το (τα) είδος ( είδη), σε εύλογο χρόνο ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 

υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. 

5. Με την αποδοχή των υλικών του εξοπλισμού από την Τεχνική Υπηρεσία, γίνεται η τοποθέτηση του σε 

σημεία που θα υποδειχθούν.  

β. Ειδικά : 

 Για τα φυτά και τον έτοιμο χλοοτάπητα: 

Τα φυτά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απολύτως υγιή και εύρωστα, χωρίς τραυματισμούς, 

καρκινώματα ή προσβολές από ασθένειες, με πλούσιο ριζικό σύστημα και κλάδους ή στελέχη κανονικά και 

αρκετά καλά ανεπτυγμένα.  
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Τα φυτά θα είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές του φλοιού, 

κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις.  Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας 

και σφριγηλότητας και να είναι εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής ( στα είδη που απαιτείται ) και η ριζοκοπή 

έχει γίνει σωστά.  

Τα δένδρα θα πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένα, ευθυτενή, διακλαδισμένα ανάλογα με το είδος, με κανονικά 

διαμορφωμένο σχήμα και απαλλαγμένα από ξερά κλωνάρια και φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές 

προσβολές. 

Οι θάμνοι θα πρέπει να είναι διακλαδισμένοι από το λαιμό της ρίζας, να έχουν τρεις τουλάχιστον κλάδους, να 

έχουν κανονικά διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος και να είναι απαλλαγμένα από ξερούς 

κλάδους και κάθε είδους προσβολές. 

Ο έτοιμος χλοοτάπητας (Sod) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 Μεγάλη πυκνότητα. 

 Αντοχή της λωρίδας τέτοια ώστε όταν κρέμεται από την μια άκρη να μην σπάει ή σχίζεται. 

 Άριστη φυτοϋγιεινή κατάσταση χωρίς εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές και παντελή έλλειψη 

αγρωστωδών ή πλατύφυλλων ζιζανίων. 

 Χώμα υποστρώματος αμμώδες παρόμοιο με προδιαγραφές εδαφικού υποστρώματος. 

Πρέπει να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους. Ο χλοοτάπητας θεωρείται 

καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 μ2.  

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία κάθε φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επομένως κατά την υποβολή της προσφοράς στον 

ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίζονται τα 

κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Την κατά νόμο άδεια Φυτωριακής Επιχείρησης 

2. Την βεβαίωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σύμφωνα με 

την Υ.Α. 1153/16620/2014, ΦΕΚ 616Β’ 

3. Βεβαίωση εγγραφής και αριθμό φυτοϋγειονομικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 

 

Επιπλέον οι φυτωριακές μονάδες οφείλουν να διαθέτουν :  

4. Πιστοποιητικό προέλευσης των φυτών όπου θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης, αν δεν πρόκειται για 

προϊόν κοινοτικής προέλευσης, Πιστοποιητικό Συστήματος διαχείρισης ποιότητας εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την διασφάλιση 

διαχείρισης ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο, με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία φυτών ή και 

έτοιμου χλοοτάπητα. 
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5. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εν ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, για την διασφάλιση διαχείρισης ποιότητας ή άλλο 

αντίστοιχο, με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία φυτών ή και έτοιμου χλοοτάπητα. 

6. Και να Βεβαιώσουν την διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων φυτών και χλοοτάπητα στον προσφέρων αν 

κατοχυρωθεί στον τελευταίο η ανάθεση της προμήθειας 

 

 Για τον αστικό εξοπλισμό, τον κηποτεχνικό εξοπλισμό και τα υλικά άρδευσης 

Η διαστασιολόγησή τους μπορεί να αποκλίνει έως και ± 2% στις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις τους, καθώς 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση επηρεάζει αρνητικά την αναλογία ποιότητας – τιμής και κατά περίπτωση επηρεάζει 

την προδιαγραφή τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Υλικά κατασκευής και ιδιότητες θα πρέπει να ακολουθούνται ως περιγράφονται παρακάτω στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές καθώς αλλαγή αυτών επιφέρει αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και 

απομακρύνεται ο στόχος του περιβαλλοντικού αντικτύπου κατά τον κύκλο ζωής τους στον Δήμο.  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα από το εργοστάσιο παραγωγής, καινούρια, 

άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Για την εξασφάλιση της 

ποιότητας τους και της συμφωνίας τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του υλικού/ 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού υλικού/ 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το υλικό/ 

εξοπλισμό, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) 

στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο υλικό / εξοπλισμό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το υλικό/ εξοπλισμό, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο υλικό/ εξοπλισμός και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία 

περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του 
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Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην 

Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την προμήθεια των υλικών/ 

εξοπλισμού, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη, όπως 

διατυπώνεται κατά περίπτωση στις τεχνικές τους προδιαγραφές. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει 

διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Γενικά όποια Πιστοποιητικά ζητούνται ανά περίπτωση στο αναλυτικό περιγραφικό άρθρο έκαστου υλικού 

ή εξοπλισμού.  

 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Πάροχος θα υποβάλλει κατά περίπτωση και δείγματα των υλικών που θα 

ενσωματωθούν / παρασχεθούν προς Έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε συνέχεια της έγκρισης τα 

παρεχόμενα υλικά, θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό 

Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει.   

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται με το 

ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας 

παραγωγής.   

 

 Για τα φωτιστικά σώματα 

Η διαστασιολόγησή τους μπορεί να αποκλίνει έως και ± 2% στις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις τους, καθώς 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση επηρεάζει αρνητικά την αναλογία ποιότητας – τιμής και κατά περίπτωση επηρεάζει 

την προδιαγραφή τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Υλικά κατασκευής και ιδιότητες θα πρέπει να ακολουθούνται ως περιγράφονται παρακάτω στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές καθώς αλλαγή αυτών επιφέρει αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και 

απομακρύνεται ο στόχος του περιβαλλοντικού αντικτύπου κατά τον κύκλο ζωής τους στον Δήμο.  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα από το εργοστάσιο παραγωγής, καινούρια, 

άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Για την εξασφάλιση της 

ποιότητας τους και της συμφωνίας τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα αναγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ.) ή/και των εξαρτημάτων τους. 

 

2 Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των Φ.Σ. 
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3 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή  

μεταγενέστερα : 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός 

(2009/125/EC) και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

• ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

• ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

 

4 IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως φωτεινών 

πηγών και φωτιστικών 

• ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 

• EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

• EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

• ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

5 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Απόδοσης των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, με τη μορφή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής. 

 

6 Επιστολή προμηθευτή για την προσφερόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας & Απόδοσης των Φ.Σ. 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών,  που να αφορά την οπτική μονάδα, το τροφοδοτικό και το σύνολο του Φ.Σ. 

 

7 Υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή των Φ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής συντήρησης - 

υποστήριξης και επάρκεια ανταλλακτικών για όλα τα επιμέρους στοιχεία των Φ.Σ. για το ελάχιστο διάστημα 

των δέκα (10) ετών. 

 

8 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων Φ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (.ies ή .ldt). Αυτά θα έχουν 

προκύψει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο και θα έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 13032-1 (2005-03-11): "Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data 

of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format" 

Για την επιβεβαίωση της τεχνικής αρτιότητας του εξοπλισμού, ο υπό προμήθεια  εξοπλισμός θα πρέπει να 

πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια και να συνοδεύονται από δείγματα όπως 

αυτά ζητούνται.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν  επί  ποινή  αποκλεισμού τα απαιτούμενα από ην μελέτη 

δείγματα, έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
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Τα Δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα κατατεθούν με 

συνοδευτικό έγγραφό (δελτίο αποστολής) πάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη 

Δείγμα, ο αριθμός του άρθρου στο οποίο αναφέρεται το δείγμα, τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email), η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), και ο τίτλος του διαγωνισμού και ο αριθμός της διακήρυξης. 

Το δελτίο αποστολής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου υπόψιν 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εξέτασή των δειγμάτων θα γίνει μέσω μακροσκοπικού ελέγχου κατά το στάδιο της εξέτασης των τεχνικών 

προσφορών, όπως αναφέρεται στη Μελέτη.  

 

2.2 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν βάσει 

έρευνας αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση των ειδών. 

Η τιμή του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης για τα προς προμήθεια είδη θα παραμείνει σταθερή, για 

όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 

τελευταίας παράδοσης και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ό, τι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. 

Επιπλέον ο Πάροχος κατά την υποβολή της Προσφοράς του οφείλει να γνωρίζει ότι  δεν θα πληρωθούν 

ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου της προσφοράς του 

τα εξής :  

1) Οι φόροι, τα τέλη, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.  

2) Τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

3) Τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καμία 

επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο. 

4) Τις κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές 

θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Παρόχου, είτε και από τα 

δύο μαζί. 

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 

μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων.  

 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1: Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ποικιλίας Festuca aroundinacea (τύπου 

Firecraker)   

Η προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ποικιλίας Festuca aroundinacea (τύπου Firecraker)   
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περιλαμβάνει τα εξής: 

1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, 

όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 

χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm. Ισοπαχής 

διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού χώματος 

άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν 

με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρωνακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων 

(τσουγκράνες).Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια. 

4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 

χλοοτάπητα του είδους φεστούκας. 

6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 

8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού 

δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 

επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 
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οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

4. Πιστοποιητικό του ψυχρόφιλου είδους Festuka arundinacea (τύπου Firecracker), από πιστοποιημένο οίκο 

παραγωγής. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων για την προμήθεια  και επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα  

Α.Τ.1 Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  

 Αριθμητικώς  11.500,00 € 

 

Άρθρο 2: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.2 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 3: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Euonymus japonicus elegantissimus aureus 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους euonymus japonicus elegantissimus aureus, σε γλάστρα 

μεγέθους 3 λίτρων, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη 
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των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.3 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 4: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Verbena tapien 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Verbena tapien, σε γλάστρα μεγέθους 1 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.4  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς  3,00 € 

 

Άρθρο 5: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Hebe speciosa variegata 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους hebe speciosa variegata, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.5 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 6: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Abelia grandiflora 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους abelia grandiflora, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 
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Α.Τ.6 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 7: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Polygala myrtifolia 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους polygala myrtifolia, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.7 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 8: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Pieris japonica 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Pieris japonica, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση 

μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό 

μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, 

τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης 

άρδευσης. 

Α.Τ.8 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 9: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Pittosporum tenuifolium silver queen 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Pittosporum tenuifolium silver queen, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.9 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 



 

Σελίδα 12 

 
 

 Αριθμητικώς  24,00 € 

 

Άρθρο 10: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Polygala opositiflolia (nana) 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους polygala opositiflolia (nana), σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.10 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 11: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Hydrangea macrophylla 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Hydrangea macrophylla, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.11 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  10,00 € 

 

Άρθρο 12: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Rosa iceberg (χιονάτη) 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Rosa iceberg (χιονάτη), σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.12 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς  22,00 € 
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Άρθρο 13: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea nana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea nana, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.13 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς  22,00 € 

 

Άρθρο 14: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Plumbago auriculata 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Plumbago auriculata, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.14 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 15: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Tulbaghia violacea 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Tulbaghia violacea, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης 

Α.Τ.15  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  8,00 € 
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Άρθρο 16: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Bulbine frutescens 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Bulbine frutescens, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.16  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  8,00 € 

 

Άρθρο 17: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Carissa grandiflora 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Carissa grandiflora, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.17  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 18: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Westringia Fruticosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Westringia Fruticosa, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.18 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 
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Άρθρο 19: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Gaura lindheimeri siskiyou pink 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Gaura lindheimeri siskiyou pink, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.19  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς  6,00 € 

 

Άρθρο 20: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Agapanthus africanus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Agapanthus africanus, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.20  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ  

 Αριθμητικώς  20,00 € 

 

Άρθρο 21: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Rouellia Brittoniana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Rouellia Brittoniana, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.21 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 
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Άρθρο 22: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Tradescantia pallida 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Tradescantia pallida, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.22  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 23: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Nerium oleander nanum pink 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Nerium oleander nanum pink, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.23 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς  13,00 € 

 

Άρθρο 24: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Loropetalus chin. fire dance 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Loropetalus chin. fire dance, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.24 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ  

 Αριθμητικώς  20,00 € 
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Άρθρο 25: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Escallonia macrantha 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Escallonia macrantha, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.25 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 26: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Alyogene sp. 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Alyogene sp., σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση 

μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό 

μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, 

τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης 

άρδευσης. 

Α.Τ.26 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 27: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Spiraea japonica 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Spiraea japonica, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.27 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 
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Άρθρο 28: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Verbena Bonariensis 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Verbena Bonariensis, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.28 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 29: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Ruellia Britoniana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Ruellia Britoniana, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.29 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 30: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Aloe hesperaloe 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Aloe hesperaloe, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.30 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς 32,00 € 

 

 

 



 

Σελίδα 19 

 
 

Άρθρο 31: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Helichrysum italicum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Helichrysum italicum, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.31 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς 15,00 € 

 

Άρθρο 32: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Lantana camara nana λευκή 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Lantana camara nana λευκή, σε γλάστρα μεγέθους 2,5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.32 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 

 

Άρθρο 33: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Lantana camara nana μώβ 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Lantana camara nana μωβ, σε γλάστρα μεγέθους 2,5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.33 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 
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Άρθρο 34: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Dodonaea viscosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Dodonaea viscosa, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.34 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 35: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Perovskia blue atripicifolia 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Perovskia blue atripicifolia, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.35 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς 18,00 € 

 

Άρθρο 36: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Salvia chamaedryoides blue/red 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Salvia chamaedryoides blue/red, σε γλάστρα μεγέθους 

2,5 λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.36 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 
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Άρθρο 37: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Leonotis leonurus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Leonotis leonurus, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.37 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς 13,00 € 

 

Άρθρο 38: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Salvia Artemisia maritima 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Artemisia maritima, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.38 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 39: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Santolina chamaecyparissus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Santolina chamaecyparissus, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.39 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 



 

Σελίδα 22 

 
 

Άρθρο 40: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Teucrium fruticans 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Teucrium fruticans, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.40 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 13,50 € 

 

Άρθρο 41: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Alternathera dentata 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Alternathera dentata, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.41 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 10,00 € 

 

Άρθρο 42: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Phormium tenax κόκκινο 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Phormium tenax κόκκινο, σε γλάστρα μεγέθους 7/9  

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.42 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 Αριθμητικώς 64,00 € 
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Άρθρο 43: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hypericum calycinum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hypericum calycinum, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.43 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 11,00 € 

 

Άρθρο 44: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hemerocallis sp. Asphodelaceae 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hemerocallis sp. Asphodelaceae, σε γλάστρα μεγέθους 

2-3 λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.44 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ 

 Αριθμητικώς 9,00 € 

 

Άρθρο 45: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Westringia fruticose 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Westringia fruticosa, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.45 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς 13,00 € 
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Άρθρο 46: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Helichrysum petiolare 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Helichrysum petiolare, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ. 46 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 47: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Pelargonium profumati crispum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Pelargonium profumati crispum, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.47 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 48: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hedera Felix 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hedera Felix, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.48 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 12,00 € 
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Άρθρο 49: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Vinca Minor 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Vinca Minor, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης 

Α.Τ.49 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 12,00 € 

 

Άρθρο 50: Προμήθεια δένδρων Magnolia grandiflora 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Magnolia grandiflora, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.50  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς  1200,00 € 

 

Άρθρο 51: Προμήθεια δένδρων Prunus Cerasifera 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Prunus Cerasifera, με περίμετρο κορμού 20-25εκ.και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.51  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  640,00 € 
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Άρθρο 52: Προμήθεια δένδρων Cercis Siliquastrum 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cercis Siliquastrum, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.52  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 Αριθμητικώς  720,00 € 

 

Άρθρο 53 : Προμήθεια δένδρων Jacaranda mimisifolia 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Jacaranda mimisifolia, με περίμετρο κορμού 20-25εκ, και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.53  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  760,00 € 

 

Άρθρο 54 : Προμήθεια δένδρων Tilia Tomentosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Tilia Tomentosa, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και συνολικό 

ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την 

ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.54  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  640,00 € 
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Άρθρο 55: Προμήθεια δένδρων Cumpressus semprevirens totem 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cumpressus semprevirens totem, ύψους 200-250 εκ. με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την ενσωμάτωση των 

απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την σωστή 

παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.55  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  

 Αριθμητικώς  280,00 € 

 

Άρθρο 56: Προμήθεια δένδρων Cumpressus semprevirens  

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cumpressus semprevirens,  ύψους δέντρου 300-350 εκ., με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την ενσωμάτωση των 

απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την σωστή 

παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.56  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς  300,00 € 

 

Άρθρο 57: Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο 

από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 

υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Α.Τ.57 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

            Αριθμητικώς: 8,50 € 

 

Άρθρο 58: Προμήθεια τύρφης  

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου. Θα 

γίνει η ανάμιξη κηπευτικού χώματος, τύρφης και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα, 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης και ενσωμάτωση ενός ή 
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περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος 

τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας 

Α.Τ.58  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  40,00 € 

 

Άρθρο 59 : Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη 

αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της  

εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

Α.Τ.59 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   

 Αριθμητικώς: 85,00 € 

 

Άρθρο 60: Προμήθεια και διάστρωση άμμου ορυχείου ή χειμάρρου  

Προμήθεια και διάστρωση επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται 

νομίμως η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 

mm. Θα γίνει η ανάμιξη κηπευτικού χώματος, τύρφης και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την 

κονίστρα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης και 

ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης 

κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Α.Τ.60  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 61:  Προμήθεια Εσχάρας δένδρων διαστάσεων 1800*1800χιλ. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση  σχάρας δένδρων από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 10 mm 

με επίστρωση σκόνης βαφής χρώματος corten. Η σχάρα θα είναι τετράγωνου σχήματος (μοτίβο σύμφωνα με 

την επιλογή της υπηρεσίας). Θα έχει μήκος και πλάτος 1800mm, εσωτερική διάμετρο 700mm, ύψος 10 mm,  
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βάρος  198 κιλά και ανοχή σε βάρος φορτίου 50 kN .Θα αποτελείται από τέσσερα (4) τεταρτημόρια και ένα 

πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συνδέονται.  

Η σχάρα τοποθετείται επί ειδικού πλαισίου κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι που θα έχει 

υποστεί τη διαδικασία εν θερμώ γαλβάνισμα. Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα ύψους 

50mm,  πλάτους 25mm ,πάχους 2 mm, βάρους 26 kg. Η ένωση του πλαισίου με τα τμήματα της σχάρας 

θα γίνεται με βίδες Μ10 από ατσάλι. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει 

ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν 

οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η σχάρα με το πλαίσιο, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.61  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    1.858,26 € 

 

Άρθρο 62:  Προμήθεια Εσχάρας δένδρων διαστάσεων 1490*1490χιλ. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση  σχάρας δένδρων από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 10 mm 

με επίστρωση σκόνης βαφής χρώματος corten. Η σχάρα θα είναι τετράγωνου σχήματος (μοτίβο σύμφωνα με 

την επιλογή της υπηρεσίας). Θα έχει μήκος και πλάτος 1490mm, εσωτερική διάμετρο 700mm, ύψος 10 mm,  

βάρος  128 κιλά και ανοχή σε βάρος φορτίου 50 kN .Θα αποτελείται από τέσσερα (4) τεταρτημόρια και ένα 

πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συνδέονται.  

Η σχάρα τοποθετείται επί ειδικού πλαισίου κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι που θα έχει 

υποστεί τη διαδικασία εν θερμώ γαλβάνισμα. Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα ύψους 

50mm,  πλάτους 25mm ,πάχους 2 mm, βάρους 22 kg. Η ένωση του πλαισίου με τα τμήματα της σχάρας 

θα γίνεται με βίδες Μ10 από ατσάλι. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική 

μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 

τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας 

του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει 
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αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό 

φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η σχάρα με το πλαίσιο, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.62  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:   1362,96 € 

 

Άρθρο 63 : Προμήθεια προστατευτικού κορμού δέντρων από οξειδωμένο χάλυβα 

Προστατευτικό κορμού δένδρων με εσωτερική διάμετρο 700 χιλ. κατασκευασμένο από οξειδωμένο χάλυβα 

(corten steel), ύψους 850 χιλ. και βάρους 16 κιλών. Θα αποτελείται από δύο ημικυκλικά μέρη με κατακόρυφους 

ράβδους που ενώνονται στο επάνω και κάτω μέρος με ένα ημικυκλικό βραχίονα. Η  τοποθέτηση του στο 

έδαφος ή την σχάρα του δέντρου θα γίνεται με βίδες Μ10 μέσω ειδικών οπών στην βάση του προστατευτικού. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
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προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Η τοποθέτηση του προστατευτικού κορμών δέντρων θα πρέπει 

να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.  

Α.Τ.63  Τιμή ανά τεμαχίου (τεμ) σε συσκευασία δύο μερών 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  998,40 € 

 

Άρθρο 64 : Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 60x60 εκ. 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός πετάσματος καθοδήγησης ριζών περιμετρικά ή 

γραμμικά της ριζόμπαλας κατά την φύτευση δέντρου, που καθοδηγεί την ρίζα να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο 

βάθος σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

Το πέτασμα, πλαστικό κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για μικρή ευκαμψία, με πάχος τοιχώματος 

2,00mm θα έχει πλάτος  (W) και ύψος  (H) καθοριζόμενα από την μελέτη. Στην επάνω ακμή του πετάσματος 

υπάρχουν δύο παράλληλες αναπόσπαστες οριζόντιες ραβδώσεις που εμποδίζουν την υπερπήδηση της ρίζας 

επιφανειακά. Το πλάτος το ραβδώσεων τουλάχιστον 9,00mm (με προβολή προς την εσωτερική επιφάνεια του 

πετάσματος) και το μεταξύ τους διάκενο τουλάχιστον 6,00mm δεν επιτρέπουν στην ρίζα να υπερπηδήσει το 

φραγμό του πετάσματος και να αναπτυχθεί ανοδικά. Η κάτω ακμή του πετάσματος έχει στρογγυλεμένες άκρες 

ώστε να είναι ασφαλές κατά την τοποθέτηση αλλά και στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασμα στην 

εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει 3 κάθετες ακμές που προεξέχουν από το κύριο σώμα τουλάχιστον 1,00εκ 

και εκτρέπουν την ρίζα κάθετα και όχι πλάγια. Ενδιάμεσα των ακμών και ισοκατανεμημένα βρίσκονται εγκοπές 

καθοδήγησης της ρίζας (μήκους τουλάχιστον 5εκ) που παράλληλα προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως 

εμποδίζουν τις ρίζες να ανασηκώνουν το πέτασμα καθώς εξέρχονται από το κάτω μέρος του. Στην πλάγια 

άκρη κάθε πετάσματος υπάρχει ένα σύστημα ένωσης (zip) που με εύκολο τρόπο συναρμολογεί τα πετάσματα 

σύροντας το ένα μέσα στο άλλο. Το σύστημα ένωσης πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς και να σφραγίζει ερμητικά 

την ένωση των πετασμάτων ώστε μην υπάρχει περιθώριο να περάσει η ρίζα ενδιάμεσα των πετασμάτων.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

 

Κατά την εγκατάσταση τα πετάσματα τοποθετούνται περιμετρικά ή γραμμικά της ριζόμπαλας, ενώνονται 

μεταξύ τους και δημιουργούν έναν κύκλο ή μια γραμμή με την λεία επιφάνεια εξωτερικά και την επιφάνεια με 

την εγκοπές εσωτερικά προς την ριζόμπαλα, ενώ το άνω άκρο της με τις ραβδώσεις πρέπει να βρίσκεται 

περίπου 12mm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  

Α.Τ64  Τιμή ανά τεμάχιο ενός Πετάσματος Καθοδήγησης Ριζών (W) Πλάτους 60 εκατοστά, (H) Ύψους 60 

εκατοστά, Πάχους 2χιλ συναρμολογημένου και πλήρως  τοποθετημένου στην θέση του έργου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  37,00 € 

 

Άρθρο 65: Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 75x105 εκ. 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός πετάσματος καθοδήγησης ριζών περιμετρικά ή 

γραμμικά της ριζόμπαλας κατά την φύτευση δέντρου, που καθοδηγεί την ρίζα να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο 

βάθος σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

Το πέτασμα, πλαστικό κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για μικρή ευκαμψία, με πάχος τοιχώματος 

2,00mm θα έχει πλάτος  (W) και ύψος  (H) καθοριζόμενα από την μελέτη. Στην επάνω ακμή του πετάσματος 

υπάρχουν δύο παράλληλες αναπόσπαστες οριζόντιες ραβδώσεις που εμποδίζουν την υπερπήδηση της ρίζας 

επιφανειακά. Το πλάτος το ραβδώσεων τουλάχιστον 9,00mm (με προβολή προς την εσωτερική επιφάνεια του 

πετάσματος) και το μεταξύ τους διάκενο τουλάχιστον 6,00mm δεν επιτρέπουν στην ρίζα να υπερπηδήσει το 
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φραγμό του πετάσματος και να αναπτυχθεί ανοδικά. Η κάτω ακμή του πετάσματος έχει στρογγυλεμένες άκρες 

ώστε να είναι ασφαλές κατά την τοποθέτηση αλλά και στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασμα στην 

εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει 3 κάθετες ακμές που προεξέχουν από το κύριο σώμα τουλάχιστον 1,00εκ 

και εκτρέπουν την ρίζα κάθετα και όχι πλάγια. Ενδιάμεσα των ακμών και ισοκατανεμημένα βρίσκονται εγκοπές 

καθοδήγησης της ρίζας (μήκους τουλάχιστον 5εκ) που παράλληλα προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως 

εμποδίζουν τις ρίζες να ανασηκώνουν το πέτασμα καθώς εξέρχονται από το κάτω μέρος του. Στην πλάγια 

άκρη κάθε πετάσματος υπάρχει ένα σύστημα ένωσης (zip) που με εύκολο τρόπο συναρμολογεί τα πετάσματα 

σύροντας το ένα μέσα στο άλλο. Το σύστημα ένωσης πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς και να σφραγίζει ερμητικά 

την ένωση των πετασμάτων ώστε μην υπάρχει περιθώριο να περάσει η ρίζα ενδιάμεσα των πετασμάτων.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα. Ένα τεμάχιο πετάσματος καθοδήγησης ριζών διαστάσεων 75x105 εκ. 
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Κατά την εγκατάσταση τα πετάσματα τοποθετούνται περιμετρικά ή γραμμικά της ριζόμπαλας, ενώνονται 

μεταξύ τους και δημιουργούν έναν κύκλο ή μια γραμμή με την λεία επιφάνεια εξωτερικά και την επιφάνεια με 

τις εγκοπές εσωτερικά προς την ριζόμπαλα, ενώ το άνω άκρο της με τις ραβδώσεις πρέπει να βρίσκεται 

περίπου 12mm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 

Α.Τ.65 Τιμή ανά τεμάχιο ενός Πετάσματος Καθοδήγησης Ριζών (W) Πλάτους 105 εκατοστά, (H) Ύψους 75 

εκατοστά, Πάχους 2χιλ συναρμολογημένου και πλήρως  τοποθετημένου στην θέση του έργου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 Αριθμητικώς  54,00 € 

 

Άρθρο 66: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού έως 25εκ  

Προμήθεια του Συστήματος Υπόγειας Πρόσδεσης για την υποστύλωση Δέντρων με πρόσδεση της μπάλας 

χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια με βρόχο, ένα (1) 

προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα με μηχανισμό σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή 

τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι επίπεδο και μυτερό από την μια άκρη, κατασκευασμένο από 

χάλυβα, και δύναμη έλξης ανάλογα με την μελέτη. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκυρία με κατάλληλες οπές, 

είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά ΕΝ12192-2). Το υπόστρωμα, 

φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο από φυσικό καουτσούκ για να μην 

επιμολύνεται και διαμελίζεται, πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόμπαλας. Το σύστημα δεν πρέπει 

να φέρει μεταλλικά στοιχεία που εμποδίσουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν 

τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να 

τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να επιτρέπει την επανα-ρύθμιση τους.  Η 

ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, 

χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους.  

Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο πυθμένας 

του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός.  Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες  δύναται να γίνουν οπές στη θέση 

των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το δέντρο 

εγκατασταθεί κάθετα μέσα στον λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να είναι στην 

σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στην βάση του κορμού το προστατευτικό 

υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι ιμάντες τοποθετούνται 

πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν μια ζώνη σε ισόπλευρο 

τρίγωνο, όσο τον δυνατόν πιο κοντά στην βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώματος 

που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε να είναι άμεση η πρόσβαση 

στον μηχανισμό τέντωσης. Στην συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά στην ριζόμπαλα (σε 

απόσταση περίπου 10εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, με την βοήθεια του 

μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος (50εκ) ή και βαθύτερα 

ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό 

αναμοχλευμένο χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και 
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σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά την βύθιση τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση 

(κλειδώνονται)  και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και  

γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του 

δέντρου. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας στήριξης, 

των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη του δέντρου, σε οποιουδήποτε τύπου 

έδαφος και οποιαδήποτε κλίση για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Πεδίο Εφαρμογής : Περίμετρος Κορμού  έως 25 εκ. , πλάτος ριζόμπαλας από 40 έως 80 εκ. , βάρος 

δέντρου έως 300 κιλά και συνολικό ύψος δέντρου έως 5 μ. 
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Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 
πρόσδεσης 

υπόστρωμα 
ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 
2 

20εκ 5εκ 
σταθερός 
0,7μ 

2,50μ d 0,6μ 

 

Α.Τ.66 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου Συστήματος υπόγειας πρόσδεσης σε φυσικό έδαφος 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  118,00 € 

 

Άρθρο 67: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού από 25εκ έως 50εκ 

Προμήθεια του Συστήματος Υπόγειας Πρόσδεσης για την υποστύλωση Δέντρων με πρόσδεση της μπάλας 

χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις (3) ατσάλινα αγκύρια με βρόχο, ένα (1)  

προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα με μηχανισμό σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή 

τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι επίπεδο και μυτερό από την μια άκρη, κατασκευασμένο από 

χάλυβα, και δύναμη έλξης ανάλογα με την μελέτη. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκυρία με κατάλληλες οπές, 

είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά ΕΝ12192-2). Το υπόστρωμα, 

φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο από φυσικό καουτσούκ για να μην 

επιμολύνεται και διαμελίζεται, πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόμπαλας. Το σύστημα δεν πρέπει 

να φέρει μεταλλικά στοιχεία που εμποδίσουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν 

τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να 

τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να επιτρέπει την επανα-ρύθμιση τους.  Η 

ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, 

χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους.  

Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο πυθμένας 

του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός.  Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες  δύναται να γίνουν οπές στη θέση 

των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το δέντρο 

εγκατασταθεί κάθετα μέσα στον λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να είναι στην 

σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στην βάση του κορμού το προστατευτικό 

υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι ιμάντες τοποθετούνται 

πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν μια ζώνη σε ισόπλευρο 

τρίγωνο, όσο τον δυνατόν πιο κοντά στην βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώματος 

που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε να είναι άμεση η πρόσβαση 

στον μηχανισμό τέντωσης. Στην συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά στην ριζόμπαλα (σε 

απόσταση περίπου 10εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, με την βοήθεια του 

μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος (50εκ) ή και βαθύτερα 

ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό 
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αναμοχλευμένο χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και 

σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά την βύθιση τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση 

(κλειδώνονται)  και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και  

γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του 

δέντρου.     

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα. Ένα τεμάχιο συστήματος υπόγειας στήριξης δένδρου για περίμετρο κορμού από 25-50εκ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας στήριξης, 

των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη του δέντρου, σε οποιουδήποτε τύπου 

έδαφος και οποιαδήποτε κλίση για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 



 

Σελίδα 39 

 
 

Πεδίο Εφαρμογής : Περίμετρος Κορμού από 25 έως 50 εκ. , πλάτος ριζόμπαλας από 80 έως 140 εκ. , 

βάρος δέντρου έως 1600 κιλά και συνολικό ύψος δέντρου έως 9 μ. 

 

Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 
πρόσδεσης 

υπόστρωμα 
ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 
4 

23εκ 5εκ 
σταθερός 
1,1μ 

4,50μ d 0,8μ 

 

Α.Τ.67 Μονάδα μέτρησης : Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου Συστήματος υπόγειας πρόσδεσης σε 

φυσικό έδαφος 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  148,00 € 

 

Άρθρο 68: Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm 

Ασφαλτικές μεμβράνες, οπλισμένες με πολυστερικό πλέγμα, με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικές 

στη διείσδυση των ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένα δώματα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού 

πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, 

DIN, CE). 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της 

μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή   



 

Σελίδα 40 

 
 

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων συγκολλητικών υλικών  

 Η επάλειψη της επιφάνειας του δώματος με ασφαλτικό υλικό εν ψυχρώ ή, εναλλακτικά, με θερμή 

ασφαλτόκολλα.  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 10 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος 

στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Οι ειδικές διαμορφώσεις της μεμβράνης στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, τις γωνίες, 

τις συναρμογές και τις απολήξεις. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων. 

 

Α.Τ.68  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    12,50 € 

 

Άρθρο 69: Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm   

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP), τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής 

ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς 

οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL 

Guidelines, DIN, CE) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 



 

Σελίδα 41 

 
 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος 

ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.69  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    3,60 € 

 

Άρθρο 70: Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm 

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση θραύσης >200%, 

εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE). 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της 

μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή   



 

Σελίδα 42 

 
 

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 

cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην 

επιμέτρηση)    

 Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.70  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    19,10 € 

 

Άρθρο 71:  Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm 

Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πάχους 0,4 mm, με επιμήκυνση θραύσης >400%, για την 

προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, 

εφαρμοζόμενη σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή,  που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, 

φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   



 

Σελίδα 43 

 
 

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος 

ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.71  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    7,80 € 

 

Άρθρο 72: Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με 

δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από 

συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, 

συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   
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 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

 Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την 

αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

  

Α.Τ.72  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    5,60 € 

 

Άρθρο 73: Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε 

θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. 

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο 

πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες 

εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην 

κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης 

νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την 

διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτεμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002). 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή,  που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, 

φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   
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 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ 

τους. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.73  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    24,20 € 

 

Άρθρο 74: Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές 

ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους 

μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των 

άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των 

στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των 

φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση). 

 Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.  

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Α.Τ.74  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    4,20 € 

 

Άρθρο 75: Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου 

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου από προπαρασκευασμένα 

ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με 

σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή 

τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών 

ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς) 

 μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν 

υπερβαίνει τα 10 cm  

 pH 6,0 - 8,5 

 περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l 

 υδατοϊκανότητα ≥ 35% και ≤ 65 % κ.ο 

 περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο 

 περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l 

 κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών 

του υποστρώματος  

 Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας 

του.  
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 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.75   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 Αριθμητικώς:    280,00 € 

 

Άρθρο 76: Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm 

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές 

εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων 

τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος. 

 Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Α.Τ.76  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς:   75,00 € 

 

Άρθρο 77 : Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος καφέ χρώματος Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα 

Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασμένος 

από  πολυαιθυλένιο, διατομής Φ16, αυτορρυθμιζόμενος  με παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και με  ισαποχή  30εκ. 

ανά σταλάκτη, χρώματος καφέ, και πάχος τοιχώματος 1,2 χιλ. 

 Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι 

ενσωματωμένος στο  εσωτερικό επάνω μέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις 

εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.)και για να μην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασμάτων που θα 

διοχετεύουμε στο σύστημα. 

 Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού 

και  ή από την χρήση  λιπασμάτων, και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του 

λαβυρίνθου θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 χιλ ή 

μεγαλύτερο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 
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υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,  οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Α.Τ.77  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (τρ.μ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  

 Αριθμητικώς  1,64 € 

 

Άρθρο 78 : Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό 

Ο σταλακτοφόρος  σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία. 

Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορρυθμιζόμενος με παροχή 1,6 lt ανά 
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σταλάκτη και με ισαποχή 30εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώματος θα είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον και θα είναι 

χρώματος μωβ (ιώδες) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθμιζόμενος με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουμε 

την αντίστροφη ροή  του  ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό  στο εσωτερικό  τμήμα του σταλάκτη κατά την 

διακοπή της άρδευσης ,ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (Αnti Siphon), που θα αποτρέπει 

την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό  τμήμα του. 

Ο σταλάκτης ,πλέον των άλλων μερών του ,θα έχει χαλκό ,από κατασκευής, ώστε να  προστατεύεται από την 

είσοδο των ριζών , χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό ,από την είσοδο των ριζών 

στο εσωτερικό του ,εφόρου ζωής . 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του 

λαβυρίνθου θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,0 χιλ. ή 

μεγαλύτερο .   

Ο σταλάκτης θα  είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος  μόνο του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη 

συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού 

και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

Η αυτορρύθμιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης κατασκευασμένης από Ε.Ρ.D.M. 

ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασμάτων. Ο σταλάκτης  θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει. Τέλος  

είναι  κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 
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ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,  οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 

Α.Τ.78  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (τρ.μ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  2,09 € 

 

Άρθρο 79 : Φρεάτιο πλαστικό  6'',  μιας ηλεκτροβάνας 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 

στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 

πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 

εργασία). 

 

Άρθρο διαστάσεις / αριθμός Η/Β 

Η.9.2.13.1 6'',  μίας Η/Β 

 

Α.Τ.79  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  8,50 € 
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Άρθρο 80 : Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1/2'' 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 

σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. 

Άρθρο DN (ίντσες) 

Η5.1.1 Φ 1/2'' 

 

Α.Τ.80  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  5,30 € 

 

Άρθρο 81 : Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh -10ατμ. 

Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώματος  μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη ι) το καπάκι, ιι) το 

σώμα και ιιι) το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων είναι 120 mesh .  Οι δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 450Μ2 εκατοστά 

τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρωμα 1”  για  παροχή έως 7Μ3/Η. Θα  είναι κατασκευασμένο από ακετάλη  

,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ . Θα έχει θέσεις  μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6ατμ.στην 

είσοδο και την έξοδο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 
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συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα ενός (1) τεμαχίου με μανόμετρα και τα κατάλληλα υλικά για την σύνδεσή τους με το φίλτρο  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , εργασία και η τοποθέτηση. 

Α.Τ.81  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  121,60 € 

 

Άρθρο 82 : Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

Γενικά 

Προμήθεια φωτιστικού σώματος το οποίο θα τοποθετηθεί σε υπάρχων ιστό 6m, κορυφής ή σε βραχίονα. 

Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών και την εγκατάστασή των 

νέων. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για φωτισμό οδών και πλατειών. Το οπτικό του σύστημα θα πρέπει να 

βασίζεται σε τεχνολογία πολυεδρικών ανακλαστήρων, να έχει τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα φωτισμού και 

οπτικής άνεσης.  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται επί ποινής αποκλεισμού. 

 
Φωτομετρία 

 

Φωτεινή Πηγή  LED 

Θερμοκρασία Χρώματος  3000K 

Χρωματική Απόδοση (CRI) >80 

SDCM (Τυπική απόκλιση χρωματικής 
συνάφειας) MacAdam ≤ 5 SDCM 

Διαμόρφωση κατανομής φωτισμού 
Ανακλαστήρες κατοπτρικοί 3 εδρών, από πλαστικό, 
εμβαπτισμένοι σε αλουμίνιο, κάλυμμα από 
σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας, διαφανές. 

Κατηγορία φωτεινότητας G3 
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Κατηγορία δείκτη εκθάμβωσης D6 

Εκπομπή φωτός στο άνω ημισφαίριο: 0% 

lm/W 125lm/W min 

Φωτεινή ροή 2800lmmin 

 

Τοποθέτηση / Εγκατάσταση 

Τρόπος εγκατάστασης Επί κορυφής ιστού  

ύψος τοποθέτησης 6m 

Ρύθμιση κλίσης φωτιστικού Ρύθμιση κλίσης του βραχίονα σε 0°, 5°, 10° 

(τοποθέτηση επί κορυφής ιστού), 

0°, -5°, -10°, -15° (για πλευρική τοποθέτηση σε 

βραχίονα) 

 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Τάση εισόδου 220..240VAC 

Συχνότητα 50/60Hz 

Ισχύς φωτιστικού 25W max 

Ατρωσία σε υπέρταση / Ηλεκτροστατική 

εκφόρτιση / ηλεκτρικές ταχείες μεταβατικές 

αιχμές: 

6kV 1.2/50µs 

Καλώδιο τροφοδοσίας 
Προσυνδεδεμένο καλώδιο μήκους τουλάχιστον 

6,5m 

 

2.4 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά 
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Σχεδιασμός φωτιστικού 

Το σχήμα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι κυκλικό ώστε να 

εναρμονίζεται αισθητικά με τα υπάρχοντα φωτιστικά του πεζόδρομου. 

Στο εσωτερικό του κελύφους θα εδράζονται οι διαμορφώσεις  

LEDs/ανακλαστήρων. Επίσης, στο εσωτερικό του φωτιστικού θα  

εδράζεται ο driver. 

Ο σχεδιασμός του φωτιστικού θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και 

γρήγορη συντήρηση με δυνατότητα γρήγορης αντικατάστασης του 

χώρου στέγασης του driver (μαζί με το driver) επί του ιστού. 

Υλικά  Σώμα φωτιστικού και στοιχεία έδρασης στον ιστό: 

Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με υψηλής ποιότητας ανθεκτική στις 

καιρικές συνθήκες επικάλυψη σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.  

Οπτικό σύστημα κατανομής φωτισμού: Aνακλαστήρες 3 εδρών, 

από πλαστικό, εμβαπτισμένοι σε αλουμίνιο. 

Οπτικό Κάλυμμα: Από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας,  

με αντοχή στην θερμοκρασία και στην UV ακτινοβολία, το οποίο 

ασφαλίζεται μέσω ενός μεντεσέ στο εσωτερικό του περιβλήματος, 

ώστε να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. 

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) Διάμετρος D=500mm, ύψος=120mm ενδεικτικά  

Βάρος 10kg max 

 

Δοκιμές / Εγκρίσεις / Πιστοποιητικά 

Διάρκεια Ζωής 100.000h τουλάχιστον σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 25°C  

Βαθμός στεγανότητας IP66 

Κλάση ασφαλείας (IEC) Κλάση ΙI 

Δείκτης αντοχής σε κρούσεις  IK08 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -25…+40°C 

Πιστοποίηση CE, ENEC, VDE 
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Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη τουλάχιστον 

 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός (2009/125/EC) 

και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

 ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

 ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

 IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως 

φωτεινών πηγών και φωτιστικών 

 ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 

 EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

 EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

 ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα αναγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ.) ή/και των εξαρτημάτων τους. 

2 Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των Φ.Σ. 

3 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή  

μεταγενέστερα : 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός 

(2009/125/EC) και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

• ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

• ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

• IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως 

φωτεινών πηγών και φωτιστικών 

• ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 
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• EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

• EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

• ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Απόδοσης των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, με τη μορφή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής. 

5 Επιστολή προμηθευτή για την προσφερόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας & Απόδοσης των Φ.Σ. 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών,  που να αφορά την οπτική μονάδα, το τροφοδοτικό και το σύνολο του Φ.Σ. 

6 Υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή των Φ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής συντήρησης - 

υποστήριξης και επάρκεια ανταλλακτικών για όλα τα επιμέρους στοιχεία των Φ.Σ. για το ελάχιστο διάστημα 

των δέκα (10) ετών. 

7 Πλήρης φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων Φ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (.ies ή .ldt). Αυτά θα έχουν 

προκύψει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο και θα έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13032-1 (2005-03-11): "Light and lighting - Measurement and presentation of 

photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format" 

8 Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος σε 

συσκευασία η οποία Θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , εργασία και η τοποθέτηση. 

Α.Τ.82  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  750,00€ 

 

Άρθρο 83: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη 

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη, 

συνολικού μήκους 2000 χιλ., συνολικού πλάτους 600 χιλ., συνολικού ύψους 804 χιλ. και βάρους 1178 κιλά. Ο 

σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα 

μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Το κάθισμα θα είναι επενδεδυμένο με οχτώ (8) φυσικές σανίδες ξύλο 

πεύκου, το μήκος του θα είναι 1788 χιλ και θα ισαπέχει από κάθε άκρη 106 χιλ. Η κάθε ξύλινη λωρίδα θα έχει 

πλάτος 53χιλ. και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο ακριανών σανίδων που θα ακολουθούν την ακτίνα του 

καθίσματος, δημιουργώντας το πλαϊνό προφίλ του. Η πλάτη θα αποτελείται από τέσσερις (4) σανίδες ξύλο 

πεύκου και τρεις (3) ατσάλινους δοκούς στο πίσω μέρος της,  εκ των οποίων οι δύο ακριανοί θα συνδέονται 

με το κάθισμα. Oι ξύλινες επιφάνειες από πεύκο θα είναι εμποτισμένες και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι.  

Το παγκάκι θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα ευθυγράμμιση για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%, 

μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 
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θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί θα 

καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή 

τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Δείγμα. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ανασυσταμένου μαρμάρου λευκού γρανίτη, ενδεικτικών 

διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του προμηθευόμενου 

είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της ποιότητας του.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

5. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

6. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση. 

 

Α.Τ.83  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

 Αριθμητικώς  2.895,00 € 

 

Άρθρο 84: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, επενδεδυμένο με ξύλινο 

κάθισμα 

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2.000χιλ., πλάτους 600 

χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1.128 κιλά. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες 

του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα που μειώνεται προοδευτικά προς τη βάση. Ως 

γραμμικό και αρθρωτό παγκάκι τοποθετείται είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια διαμορφώνοντας 

σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Σε απόσταση 106 χιλ. από τις άκρες του καθίσματος θα 

υπάρχουν ενσωματωμένες 10 ξύλινες σανίδες κατασκευασμένες από ξύλο πεύκου. Το μήκος της ξύλινης 

επιφάνειας θα είναι 1.788 χιλ. και η κάθε σανίδα ξύλου θα έχει 53 χιλ. πλάτος και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο 

ακριανών σανίδων που θα έχουν ύψος 53 χιλ. δημιουργώντας τα πλαϊνά προφίλ του ξύλινου καθίσματος. Όλες 

οι ξύλινες επιφάνειες  θα είναι εμποτισμένες και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι. Tο παγκάκι θα στηρίζεται 

σε μια βάση μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. που θα διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση 

επιφάνειας δαπέδου μέχρι 6%. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 

θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί, θα 

καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη.  Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς 

αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 
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προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.84  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  2.625,00 € 

 

Άρθρο 85: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο  λευκού γρανίτη επενδεδυμένο μερικώς με 

ξύλινο κάθισμα 

 Παγκάκι μασίφ κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 

600 χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1182 κιλά. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες 

του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Σε απόσταση 106 

χιλ. από τη μια άκρη του καθίσματος θα υπάρχουν ενσωματωμένες 8 ξύλινες σανίδες κατασκευασμένες από 

ξύλο πεύκου. Το μήκος της ξύλινης επιφάνειας θα είναι 600 χιλ. και η κάθε σανίδα ξύλου θα έχει 53 χιλ. πλάτος 

και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο ακριανών σανίδων που θα ακολουθούν την ίδια ακτίνα με το παγκάκι 

δημιουργώντας το πλαϊνό προφίλ του ξύλινου καθίσματος. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι εμποτισμένες 

και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι. Το παγκάκι θα στηρίζεται σε μια βάση που θα διαθέτει σύστημα 

ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%, μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. Το παγκάκι και η βάση 

με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του 

από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του 

καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες 

θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   
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Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.85  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  2.550,00 € 
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Άρθρο 86:  Παγκάκι καμπυλωτό από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη  

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, καμπυλωτού σχηματισμού, 

μήκους 1990 χιλ., πλάτους 752 χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1.600 κιλών. Οι άκρες του θα 

δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα που μειώνεται προοδευτικά προς τη βάση. Το 

κάθισμα καμπυλότητας 45° θα έχει εξωτερική ακτίνα 2.600 χιλ., εσωτερική ακτίνα 2.000 χιλ. και ως 

αρθρωτό μοντέλο θα μπορεί να τοποθετείται είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια 

διαμορφώνοντας σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης συνένωσης. Θα στηρίζεται σε μια 

βάση πλάτους 410 χιλ που θα διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας δαπέδου μέχρι 6%. 

Το παγκάκι θα φέρει υποδοχές για φως σε κάθε μεριά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα. Όλες οι 

επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει 

γυαλιστεί και θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη Όλες οι άκρες θα είναι 

στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα 

ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα 

ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
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προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί 

στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.86  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  

 Αριθμητικώς  2.400,00 € 

 

Άρθρο 87: Γλάστρα καμπυλωτού σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με 

σύστημα υπερχείλισης  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 1990 χιλ., πλάτους 600 χιλ., 

συνολικού ύψους 470 χιλ., βάρους 730 κιλά. Θα είναι καμπυλότητας 45° εξωτερικής ακτίνας 2600 χιλ., 

εσωτερικής ακτίνας 2000 χιλ. και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα 

ελαττώνοντας προς τη βάση. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα διαμορφώνεται περιμετρικά κατά 100 χιλ. 

εσωτερικά από τις άκρες, θα έχει χωρητικότητα 137 λίτρα, πλάτους 390 χιλ. και ύψους 240 χιλ. Η γλάστρα θα 

φέρει υποδοχές για φως σε κάθε πλευρά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα και σύστημα υπερχείλισης για 

αποθήκευση του νερού άρδευσης.  Θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση 

επιφάνειας εδάφους μέχρι 6%. Η γλάστρα και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 

θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια 

διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν 

τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.87  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  1.845,00 € 

 

Άρθρο 88: Γλάστρα ορθογώνιου σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με 

σύστημα υπερχείλισης  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 600 χιλ., 

συνολικού ύψους 470 χιλ., βάρους 785 κιλά. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 151 λίτρα 

και θα είναι μήκους 1798 χιλ., πλάτους 389 χιλ. και ύψους 240 χιλ. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος 

και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Η 

γλάστρα θα φέρει υποδοχές για φως σε κάθε πλευρά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα και σύστημα 

υπερχείλισης για την αποθήκευση νερού άρδευσης. Θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα 

ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%. με μήκος 1800 χιλ. και πλάτος 410χιλ. Η γλάστρα και η βάση 
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με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του 

από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων 

που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι 

στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.88  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
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    Αριθμητικώς  1.650,00 € 

 

Άρθρο 89: Γλάστρα τετραγωνισμένου σχήματος από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρo κόκκινου χρωματισμού Porfido τετραγωνισμένου 

σχήματος, μήκους 700 χιλ., πλάτους 650 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ., βάρους 200 κιλά. Ο εσωτερικός 

χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 110,7 λίτρα και θα είναι μήκους 580 χιλ., πλάτους 530 χιλ. και ύψους 

360 χιλ. Θα διαθέτει σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση 

μήκους 540 χιλ. και πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω 

άκρων που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα 

είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την 

πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
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4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.89  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  850,00 € 

 

Άρθρο 90 : Γλάστρα ορθογώνιου σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido   

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο  κόκκινου χρωματισμού Porfido, ορθογώνιου 

σχήματος, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 650 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ., βάρους 503 κιλά. Ο εσωτερικός 

χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 339 λίτρα και θα είναι μήκους 1430 χιλ. και πλάτους 530 χιλ. Θα διαθέτει 

σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση μήκους 1390 χιλ. και 

πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν 

γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες 

προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.  Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά 

και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 
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αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.90  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  1505,00 € 

 

Άρθρο 91: Γλάστρα καμπυλωτού σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο  κόκκινου χρωματισμού Porfido, μήκους 1806 χιλ., 

πλάτους 768 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ. και βάρους 401 κιλά. Θα είναι καμπυλωτού σχηματισμού με 

εξωτερική ακτίνα 2.650 χιλ., εσωτερική ακτίνα 2.000 χιλ. και ως αρθρωτό μοντέλο θα μπορεί να τοποθετείται 

είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια διαμορφώνοντας σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της 

μελέτης συνένωσης. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 286,8 λίτρα και θα είναι πλάτους 

530 χιλ. Θα διαθέτει σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση 

πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν 

γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες 

προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.  Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά 

και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 
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υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος 

του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.91  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  

 Αριθμητικώς  1.540,00 € 

 

Άρθρο 92: Κάδος μικροαπορριμμάτων με τασάκι από ατσάλι και επένδυση ξύλου  

Κάδος μικροαπορριμμάτων, κατασκευασμένος από ατσάλι με επίστρωση σκόνης βαφής Ral σύμφωνα με την 

επιλογή της υπηρεσίας και επένδυση ξύλου, διαμέτρου 409 χιλ., συνολικού ύψους 787 χιλ.,  χωρητικότητας 

80 lt.  Ο σχηματισμός του θα είναι κυλινδρικός σε όλη την περιφέρεια του, εκτός της έμπροσθεν πλευράς που 
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θα διακόπτεται από μια ευθυτενή πλάκα. Όλη η δομή του θα είναι από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 15/10χιλ. 

με  επίστρωση πολυεστερικής σκόνης βαφής Ral…(σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης) και θα είναι μερικώς 

επενδεδυμένος περιμετρικά με φυσικές σανίδες εξωτικού ξύλου. Ο κάδος θα έχει καπάκι από φύλλο ατσαλιού 

πάχους 2 χιλ. και θα είναι εξοπλισμένο με τριγωνική κλειδαριά, η οποία θα φαίνεται στο επάνω έμπροσθεν 

μέρος της ευθυτενής πλάκας. Στο κέντρο του καπακιού θα φέρει οπή εισόδου μικροαπορριμμάτων με κυρτό 

προς τα μέσα σχηματισμό και δίπλα από την οπή θα έχει τασάκι. Το τασάκι θα αποτελείται από ένα εσωτερικό 

αποσπούμενο δοχείο σε σωλήνα μήκους και πλάτους 60 χιλ. και μια πλάκα απόρριψης τσιγάρων από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Οι άκρες του κάδου θα είναι στρογγυλεμένες με αναδίπλωση προς το εσωτερικό. 

Εσωτερικά του κάδου θα υπάρχει στήριγμα από ατσάλι για τη σακούλα. Για την τοποθέτηση του στο έδαφος 

θα ανοίγονται τρύπες και θα στερεώνεται με πείρους. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα προσκομίζονται επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν 

θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου 

Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον οικονομικό 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ο κάδος μικροαπορριμμάτων με το τασάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης 

καθώς οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

τοποθέτηση. 
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Α.Τ.92 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 1.360,00 € 

 

Άρθρο  93: Πάρκινγκ ποδηλάτου καμπυλωτό από ατσάλι με πλαϊνά στηρίγματα από σκυρόδεμα  

Πάρκινγκ ποδηλάτου, κατασκευασμένο από ατσάλι με επίστρωση σκόνης βαφής Ral, σύμφωνα με την επιλογή 

της Υπηρεσίας, καμπυλωτού σχηματισμού, ύψους 427 χιλ., μήκους 1200 χιλ. και πλάτους 538 χιλ. Ο σκελετός 

του θα αποτελείται από δύο δοκούς σε σχήμα καμπύλο που θα φέρουν επάνω τους διαδοχικά ημικυκλικά μέρη 

σχηματοποιώντας τις θέσεις των ποδηλάτων. Οι δοκοί θα συνενώνονται σε κάθε άκρη τους με μια πλάκα L 

προφίλ ίδιου υλικού και θα αποτελούν το στήριγμα του πάρκινγκ. Η τοποθέτηση τους στο έδαφος θα γίνεται 

με δύο βάσεις από σκυρόδεμα οι οποίες ενώνονται με τις ατσάλινες πλάκες.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα ένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού.  

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν 

θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου 

Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται το πάρκινγκ ποδηλάτου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ. 93 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς: 710,00 € 

 

Άρθρο 94:  Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος από ανασυσταμένo μάρμαρο μαύρου 

χρωματισμού black ebony  

 Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου black 

ebony, εξωτερικής διαμέτρου 394 χιλ. μέγιστου ύψους 547 χιλ., συνολικού βάρους 83 κιλά και η βάση του  θα 

καταλήγει σε διάμετρο 170 χιλ. Θα φέρει εσωτερικά μια σπειρωτή ράβδο από ατσάλι διαμέτρου 20 χιλ. (Μ20), 

μέσου ύψους 300 χιλ., η οποία θα προεξέχει από τη βάση περίπου κατά 130 χιλ. Για την τοποθέτηση της στο 

έδαφος ανοίγεται τρύπα με αεροσυμπιεστή διαμέτρου 24 χιλ., βάθους 150 χιλ. και χρησιμοποιείται η ατσάλινη 

σπειρωτή ράβδο με την προσθήκη χημικού αγκυρίου δύο συστατικών. Η επιφάνεια του θα είναι γυαλισμένη 

και θα  καλύπτεται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, 

μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Δείγμα. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ανασυσταμένου μαρμάρου μαύρου χρωματισμού 

ενδεικτικών διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του 

προμηθευόμενου είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της 

ποιότητας του.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος 

του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
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προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

5. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

6. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το διαχωριστικό πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.94  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς: 535,00 € 

 

Άρθρο 95: Κάγκελο πεζοδρομίου μοτίβου χιαστί από ατσάλι  

Κάγκελο πεζοδρομίου μοτίβου χιαστί, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι με επίστρωση σκόνης 

βαφής Ral, σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας, συνολικού μήκους 2090 mm και ύψους 1125 mm. 

Θα αποτελείται από δύο κατακόρυφους σωλήνες, ένα τετράγωνο πλαίσιο και δύο κεντρικές μπάρες που 

στο σημείο συνένωσης θα φέρουν ένα κυκλικό σχέδιο από φύλλο ατσαλιού. Οι κατακόρυφοι σωλήνες θα 

έχουν επίστρωση από χυτό αλουμίνιο, θα είναι μήκους 1130 χιλ. και στο επάνω μέρος θα έχουν ένα 

διακοσμητικό σφαιρικό στοιχείο διαμέτρου 76 χιλ. Η τοποθέτηση του κάγκελου θα γίνεται με πάκτωση σε 

τσιμέντο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα 

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική 

μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 

τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας 

του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει 

αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό 

φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το κάγκελο πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.95 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 640,00 € 

Άρθρο 96: Κολωνάκι πεζοδρομίου πεπλατυσμένου οβάλ σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο 

λευκού γρανίτη  

Κολωνάκι πεζοδρομίου κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, πεπλατυσμένου οβάλ 

σχηματισμού, μήκους 210 χιλ., πλάτος 135 χιλ., ύψους 500 χιλ. και βάρους 58 κιλά. Η επιφάνεια του θα έχει 

επεξεργαστεί με αμμοβολή και θα καλύπτεται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Το κολωνάκι θα φέρει 

ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι 

άκρες του θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Η τοποθέτηση του στο έδαφος θα 

γίνεται με τη χρήση σπειρωτής ράβδου στο κάτω μέρος του.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 
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να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί 

στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το κολωνάκι πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.96 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 240,00 € 

 

Άρθρο 97: Προμήθεια έξυπνου καθιστικού πάγκου (smart bench) για χρήση ΑΜΕΑ 

Ο έξυπνος πάγκος με υποστήριξη ΑΜΕΑ θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικός σε άσχημες καιρικές 
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συνθήκες, τον άνεμο, την υγρασία, το νερό, θα έχει τουλάχιστον 4 θέσεις και 1 ειδική για ΑΜΕΑ, θα  λειτουργεί  

αποκλειστικά με ηλιακή  ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ το οποίο θα έχει απόσταση από τους 

καθήμενους για λόγους υγείας. Τα καθίσματα θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, δυνατότητα wi-fi Internet, θα 

έχει νυχτερινό φωτισμό. Επίσης, όλη η κατασκευή θα είναι antigraffiti για αποφυγή βανδαλισμών από graffiti 

, χωρίς γωνίες για αποφυγή τραυματισμού παιδιών και ειδική πρίζα για φόρτιση αμαξιδίων ΑΜΕΑ. 

 

Κάθε έξυπνος πάγκος με υποστήριξη ΑΜΕΑ θα περιλαμβάνει ως απαραίτητο εξοπλισμό, τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού πυριτίου τουλάχιστον 300 Watt, για 

μεγαλύτερη παραγωγή σε συννεφιά και ζέστη, με τουλάχιστον 10 χρόνια εγγύηση. 

 Μπαταρία κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης, 1Χ12V – τουλάχιστον 200 Ah C100, με 2 τουλάχιστον 

χρόνια εγγύηση. 

 Φωτοβολταϊκός ρυθμιστής φόρτισης, ≥ 20Α, με εγγύηση 2 χρόνια 

 4 USB ports φόρτισης εξωτερικού τύπου, δυο κανονικής φόρτισης με ισχύ 5W (1A), δυο ταχείας με 

ισχύ 5W (2A) να λειτουργεί με οποιοδήποτε φορτιστή USB, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

 Φωτισμός περιβάλλοντος LED, μάξιμουμ 10W, και κάλυψης τουλάχιστον 2 μέτρων, αυτόματος, 

λευκός τεχνολογίας Led, με αισθητήρα ημέρας – νύχτας. 

 Router 4G, να υποστηρίζει 4G/3G/2G, με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

 Μεταλλική πρίζα Σούκο ασφαλείας με κλειδί για φόρτιση αμαξιδίων ΑΜΕΑ  , 2 χρόνια 

εγγύηση 

 Ειδικό κάθισμα για ΑΜΕΑ από εμποτισμένο ξύλο. 

 Δυνατότητα ασύρματη σύνδεση Wi-Fi internet, μέσω κάρτας sim. 

 Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό ασφαλειοδιακόπτη, ρελέ για αποφυγή ηλεκτροπληξίας 

και διακοπής τροφοδοσίας, γείωση σε όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής με 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ. Γείωση μέσω ράβδου 1,5 m. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή 

του τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού. 

5. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή της ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή του τελικού υπό 

προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού.  

6. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του μεταλλικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή του 

τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  

7. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για το φωτοβολταϊκό ρυθμιστή του υπό 

προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-

6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008, EN 

60950- 23:2006/AC:2008, EN 62109-1:2010 EN-IEC 63000:2018 ή ισοδύναμα αυτών.  

8. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για την οθόνη του υπό προμήθεια είδους 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-

3:2013, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 55022:2010, ΕΝ 55024:2010, ΕΝ 55024:2010 και ΕΝ 62311:2008 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

Στην προσφερόμενη τιµή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η µεταφορά του και η τοποθέτησή του, µε 

οποιοδήποτε µέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων µηχανηµάτων, υλικών και εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την  πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας. 

Α.Τ.97 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 Αριθμητικώς: 16.000,00 € 
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Άρθρο 98 : Προμήθεια έξυπνου καθιστικού πάγκου (smart bench-infokiosk) 

Ο «έξυπνος infokiosk καθιστικός πάγκος» θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικός στις 

καιρικές συνθήκες, τον άνεμο, την υγρασία και τους βανδαλισμούς, θα έχει (έξι) 6 θέσεις, θα λειτουργεί 

αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο πρέπει θα έχει απόσταση από 

τους καθήμενους για λόγους υγείας. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι από εμποτισμένη ξυλεία, θα υπάρχει 

δυνατότητα παροχής wifi Internet, θα έχει νυχτερινό φωτισμό, θα παρέχει ενημερώσεις προς τους δημότες 

σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης, θα υπάρχει δυνατότητα παροχής ηχητικών μηνυμάτων. Επίσης, όλη 

η κατασκευή θα είναι antigraffiti για αποφυγή βανδαλισμών από graffiti , χωρίς γωνίες για αποφυγή 

τραυματισμού παιδιών. 

 

Ο «έξυπνος infokiosk καθιστικός πάγκος» θα πρέπει να περιλαμβάνει ως απαραίτητο εξοπλισμό, τουλάχιστον 

τα ακόλουθα: 

 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού πυριτίου τουλάχιστον 300 Watt, για 

μεγαλύτερη παραγωγή σε συννεφιά και ζέστη, με τουλάχιστον 10 χρόνια εγγύηση. 

 Μπαταρία κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης,  1Χ12V – τουλάχιστον 200 Ah C100, με  2 

 τουλάχιστον χρόνια εγγύηση. 

 Φωτοβολταϊκός ρυθμιστής φόρτισης, ≥ 20Α, με εγγύηση 2 χρόνια 

 4 USB ports φόρτισης εξωτερικού τύπου, δυο κανονικής φόρτισης με ισχύ 5W (1A), δυο ταχείας με 

ισχύ 5W (2A) να λειτουργεί με οποιοδήποτε φορτιστή USB, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

 Φωτισμός περιβάλλοντος LED, μάξιμουμ 10W, και κάλυψης τουλάχιστον 2 μέτρων, αυτόματος, λευκός 

τεχνολογίας Led, με αισθητήρα ημέρας – νύχτας. 

 Router 4G, να υποστηρίζει 4G/3G/2G, με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

 Οθόνη LED ένδειξης ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω αισθητήρα, με 

τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

 Μεγάλη αντιβανδαλιστική οθόνη ενημερώσεων διαφημίσεων με χρήση ασύρματης σύνδεσης Full HD, 

τύπου LCD, τουλάχιστον (27") 

 Ηχεία ≥ 5W 

 Εσωτερικός συναγερμός με αισθητήρες. 

 Ξύλινα καθίσματα 6 θέσεων από εμποτισμένο ξύλο. 

 Δυνατότητα ασύρματη σύνδεση  Wi-Fi  internet, μέσω κάρτας sim. 

 Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό ασφαλειοδιακόπτη, ρελέ για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και  διακοπής 

τροφοδοσίας, γείωση σε όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής με προδιαγραφές ΕΛΟΤ. Γείωση 

μέσω ράβδου 1,5 m. 
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Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – 

4. ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

5. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή 

του τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  

6. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή της ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή του τελικού υπό 

προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού.  

7. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του μεταλλικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή του 

τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  

8. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για το φωτοβολταϊκό ρυθμιστή του υπό 

προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-

6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008, EN 

60950- 23:2006/AC:2008, EN 62109-1:2010 EN-IEC 63000:2018 ή ισοδύναμα αυτών. 
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9. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για την οθόνη του υπό προμήθεια είδους 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-

3:2013, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 55022:2010, ΕΝ 55024:2010, ΕΝ 55024:2010 και ΕΝ 62311:2008 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η  τοποθέτησή του, με οποιοδήποτε 

μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των 

απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Α.Τ.98  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 Αριθμητικώς: 14.000,00 € 

 

Άρθρο 99: Προμήθεια ξυλείας δαπέδου WPC με τα των εξαρτημάτων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΒΛΑΣ (ΜΜ) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H συνθετική ξυλεία WPC, η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς θα είναι 100% ανακυκλώσιμη 

και παράλληλα με τη χρήση της θα γίνεται εξοικονόμηση των αποθεμάτων ξυλείας και στη μία πλευρά της θα 

φέρει στενό χτένι ενώ στην άλλη θα φέρει ανάγλυφα νερά ξύλου. Η συνθετική ξυλεία WPC εμφανισιακά θα 

είναι όπως το φυσικό ξύλο και θα είναι κατάλληλη για δάπεδα εξωτερικού χώρου καθώς θα παρέχει 

ανθεκτικότητα, ελαστικότητα, αντοχή σε διάβρωση, αντοχή σε επιβλαβής οργανισμούς και υγρασία, θα είναι 

ανθεκτική στις πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C έως 60°C), θα έχει υψηλό βαθμό προστασίας 

από υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ανθεκτικότητα χρώματος και θα απαιτεί πολύ χαμηλή συντήρηση. Η σύνθεσή 

της θα αποτελείται από: 55% ακατέργαστο ξύλο και σκόνη από μπαμπού, 35% περιβαλλοντικά πλαστικά υλικά 

όπως HDPE (High DensityPolyethylene) και PP (Polypropylene) και 10% ειδικά πρόσθετα, όπως 

αντιοξειδωτικό, λιπαντικό και απορροφητικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Κάθε σανίδα θα έχει 

ενδεικτικές διαστάσεις 3600mm μήκος, 146mm πλάτος και 23mm πάχος. Οι σανίδες θα είναι παράλληλα 

τοποθετημένες και μεταξύ τους θα συνδέονται με πλαστικούς συνδέσμους (clips), οι οποίοι θα βιδώνονται σε 

αυτές. Οι σανίδες σύνθετης ξυλείας θα βιδώνονται, επίσης, με τους πλαστικούς συνδέσμους (clips) πάνω στο 

ΜΗΚΟΣ: 3600 

ΠΛΑΤΟΣ: 146 

ΠΑΧΟΣ: 23 

ΒΑΡΟΣ: 18,84 KG/m2 
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μεταλλικό σκελετό που θα βρίσκεται από κάτω. Το κενό μεταξύ των στύλων του μεταλλικού σκελετού δεν θα 

πρέπει να ξεπερνάει τα 35cm. Οι σανίδες θα φέρουν επίσης μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους (clips) 

έναρξης με βίδες. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Επίσης, στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται και η 

επιδιόρθωση της μεταλλικής βάσης πάνω στην οποία θα βιδωθούν οι τάβλες σύνθετης ξυλείας WPC. 

ΑΤ.99 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς: 65,00 € 

 

 

Άρθρο 100: Προμήθεια αναμνηστικής πινακίδας προγράμματος 

Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας κατασκευασμένη Etalbond από πάχους 3χιλ με 

διαστάσεις: 0,60m Χ 0,40m. Η πινακίδα, μεψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης μεμβράνης, θα 

είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay 

Film), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη 

χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος.  

Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου:Το κυρίως σώμα της πινακίδας θα τοποθετηθεί με ειδικές υποδοχές, εντός 

πλαισίου σχήματος «Π», σε ύψος 1,70m από το έδαφος ή επί υποδεικνυόμενης άλλης επιφάνειας στο χώρο 

της επέμβασης. Για την περίπτωση τοποθέτησης επί πλαισίου θα υπάρχει η μέριμνα ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα αντικατάστασης της πινακίδας όποτε χρειαστεί. Όλες οι βίδες θα είναι καλυμμένες με πλαστικά 

καλύμματα ασφαλείας ή δεν θα προεξέχουν περισσότερο από 8mm και θα είναι στρογγυλεμένες. 

Περιεχόμενες πληροφορίες πινακίδας : Η πινακίδα θα αναφέρει πληροφορίες της πηγής χρηματοδότησης, 

όπως τον φορέα υλοποίησης και την ονομασία της Πράξης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού του τίτλου, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

ΑΤ.100 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς: 300,00 € 

 

Άρθρο 101 : Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων  

Εργασίες για την επισκευή σημειακών φθορών των επιφανειών και των υποδομών του πεζοδρόμου και της 

κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση σημείων που έχουν φθαρεί είτε από φυσική φθορά 

(γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων 

επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) είτε από βανδαλισμούς και εν τέλει εγκυμονούν κινδύνους για την διέλευση και 

χρήση των επισκεπτών.  

Προβλέπονται επίσης εργασίες για την προετοιμασία των χώρων φύτευσης, άρδευσης,  αποξήλωση παλαιών 

στοιχείων εξοπλισμού, καγκελαρίας, υποβάσεων, εμποδίων καθώς και επιστρώσεων πεζοδρομίων (με ή 

χωρίς την υπόβαση αυτών).   

Πρόκειται εν προκειμένω για εργασίες που αφορούν πρωτίστως την αποκατάσταση των φθορών της 

επιφανειακής  στρώσης του πεζοδρόμου και κατά δεύτερο λόγο τις συνοδευτικές εργασίες για την κατά 

περίπτωση σύνδεση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών.  

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται :  

 Αποξήλωση παλαιών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 

άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών και την 

αποκατάσταση πεζοδρομίου ή/ και  την προετοιμασία για την εγκατάσταση νέων κιγκλιδωμάτων.  

 Διάστρωση σκυροδέματος για την σημειακή αποκατάσταση φθορών με παραγωγή ή προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του έργου χωρίς χρήση αντλίας και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος 

 Τοποθέτηση κυβόλιθων από πορφυρίτη τεντίνο (Porfido Trentino), με τοποθεσία προέλευσης το Fornace 

(Φορνάτσε), οι οποίοι ανήκουν στην λιθολογική οικογένεια του Ρυολίτη (οπτική εμφάνιση: Μαγματικός λίθος 

ανισοκοκκώδης, ηφαιστειακός, με έντονους φαινοκρυστάλλους χαλαζία (υαλώδης εμφάνιση), feldpathic 

(χρώμα ροζ και επίπεδο ιστό), πλαγιόκλαστους και με μικρούς κρυστάλλους και ορυκτά μεταλλεύματα 
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σιδήρου και μαγνησίου, εγκλωβισμένα σε μία βάση ροζ που λαμβάνει πράσινες και κίτρινες αποχρώσεις 

εφόσον βραχεί) για χρήση σε πεζόδρομους και σε οδούς διέλευσης οχημάτων 

 Τοποθέτηση ισομεγεθών πλακών ημίλευκου μαρμάρου, προελεύσεως Ελικώνα – Ζάλτσας  

ορθογωνισμένων, πάχους 3 εκ 

 Τοποθέτηση ταινιών (φιλέτων) επιστρώσεων από μάρμαρο ημίλευκο προελεύσεως Ελικώνα – Ζάλτσας  

πάχους 3 cm , για την κατασκευή σκαλοπατιών 

 Προμήθεια χρώματος βαψίματος για την σημειακή αποκατάσταση φθορών και την ανανέωση χρωματισμού 

τοίχων, παρτεριών και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. 

 Συντήρηση υφιστάμενων σιντριβανιών παρά την οδό. Ειδικότερα οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν 

έλεγχο της ορθής λειτουργίας των σιντριβανιών, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του νερού, απομάκρυνση σκουπιδιών, καθαρισμό των επιφανειών των 

σιντριβανιών, ακροφυσίων, αντλιών και γενικά όλων των εξαρτημάτων και των σωληνώσεών που 

προκλήθηκε φθορά λόγω επικάλυψης της επιφάνειας τους με φερτά υλικά.  Θα αντικατασταθούν όλες οι 

υφιστάμενες εσχάρες με νέες καθώς επίσης θα τοποθετηθούν νέα πλέγματα στα σιντριβάνια. Ακόμη, θα 

τοποθετηθεί ξεχωριστή παροχή και θα γίνει αυτοματισμός της λειτουργίας των σιντριβανιών , η οποία είναι 

κοινή για σιντριβάνια και άρδευση της φυτικής ύλης (καλλωπιστικά φυτά, θάμνοι σε παρτέρια και δέντρα) 

παρά την οδό. Ακόμη, θα γίνει έλεγχος του συστήματος αποχέτευσης των σιντριβανιών και απόφραξή τους, 

όπου απαιτείται, καθώς και έλεγχος και την αποκατάσταση τυχών βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών (επισκευή αντλιών ή αντικατάστασή τους όπου απαιτείται, 

αντικατάσταση των χαλασμένων ακροφυσίων που δεν λειτουργούν, αντικατάσταση των λάστιχων 

στεγανοποίησης και των φίλτρων των αντλιών και σε περίπτωση που αυτές δεν λειτουργούν κλπ.). 

Επιπλέον θα γίνει έλεγχος και επισκευή των ηλεκτρολογικών πινάκων των σιντριβανιών. 

 Αποξήλωση παλιών κάδων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού και κατασκευών όπου απαιτείται.  

 Την προετοιμασία των χώρων φύτευσης με απομάκρυνση υφιστάμενων φυτεύσεων στα παρτέρια παρά 

την οδό όπου απαιτείται, άρωση εδάφους, ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών, κλάδεμα υφιστάμενων 

δέντρων, μεταφυτεύσεις όπου απαιτείται.  

 Την προετοιμάσια των χώρων δημιουργίας φυτεμένου δώματος με εφαρμογή μόνωσης, διάστρωση των 

επιπέδων/ υλικών του συστήματος φυτεμένου δώματος, σύνδεση των χώρων με τον παρακείμενο αγωγό 

ομβρίων για την αποστράγγιση των χώρων.  

  

ΑΤ.101 Τιμή κατ΄αποκοπήν  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  

 Αριθμητικώς:  50.250,00 € 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΗΒΑ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΘΗΒΑ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

πολ. μηχανικός 

 

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

πολ. μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Παγώνη Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

Τηλ: 22623 50639 

Mail: mpagoni@thiva.gr  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%:  

789.996,81 € 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  8 /2021 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 

με Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) του 

ΕΠΑνΕΚ : 761.861,00€ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

1 

Προμήθεια 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα ποικιλίας 
Festuca aroundinacea 
(τύπου Firecraker)   

03451000-6 / 
Φυτά 

1 ΣΤΡ. 11.500,00 €  11.500,00 €  

2 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Berberis rhunbrgii 
atropurpurea  

8 ΤΜΧ 18,00 €  144,00 €  

3 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
euonymus japonicus 
elegantissimus aureus 

72 ΤΜΧ 11,00 €  792,00 €  

4 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena tapien 

80 ΤΜΧ 3,00 €  240,00 €  

5 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 hebe 
speciosa variegata 

76 ΤΜΧ 11,00 €  836,00 €  

6 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  abelia grandiflora 

70 ΤΜΧ 18,00 €  1.260,00 €  

7 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala myrtifolia 

70 ΤΜΧ 18,00 €  1.260,00 €  

8 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pieris japonica 

120 ΤΜΧ 11,00 €  1.320,00 €  

9 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pittosporum 
tenuifolium silver queen 

100 ΤΜΧ 24,00  2.400,00  

10 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala opositiflolia 
(nana) 

30 ΤΜΧ 18,00  540,00  

11 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Hydrangea 
macrophylla 

56 ΤΜΧ 10,00  560,00  

12 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Rosa iceberg 
(χιονάτη) 

45 ΤΜΧ 22,00  990,00  

13 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Berberis rhunbrgii 
atropurpurea nana 

45 ΤΜΧ 22,00  990,00  

14 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Plumbago auriculata 

25 ΤΜΧ 28,00  700,00  

15 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Tulbaghia violacea 

99 ΤΜΧ 8,00  792,00  

16 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους bulbine frutescens 

202 ΤΜΧ 8,00  1.616,00  

17 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Carissa grandiflora 

50 ΤΜΧ 28,00  1.400,00  

18 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Westringia Fruticosa 

50 ΤΜΧ 28,00  1.400,00  

19 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Gaura lindheimeri 
siskiyou pink 

50 ΤΜΧ 6,00  300,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

20 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Agapanthus 
africanus 

55 ΤΜΧ 20,00  1.100,00  

21 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Rouellia Brittoniana 

20 ΤΜΧ 15,00  300,00  

22 
Πολυετή -Ποώδη φυτά του 
είδους Tradescantia pallida 

85 ΤΜΧ 11,00  935,00  

23 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Nerium oleander nanum 
pink 

70 ΤΜΧ 13,00 910,00  

24 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Loropetalus chin. fire 
dance 

60 ΤΜΧ 20,00 €  1.200,00  

25 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Escallonia macrantha 

20 ΤΜΧ 18,00  360,00  

26 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Alyogene sp. 

20 ΤΜΧ 18,00  360,00  

27 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Spiraea japonica 

60 ΤΜΧ 18,00  1.080,00   

28 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena Bonariensis 

25 ΤΜΧ 15,00  375,00  

29 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Ruellia Britoniana 

15 ΤΜΧ 15,00  225,00  

30 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους aloe hesperaloe 

40 ΤΜΧ 32,00  1.280,00  

31 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum italicum 

70 ΤΜΧ 15,00  1.050,00  

32 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana λευκή 

64 ΤΜΧ 7,00  448,00  

33 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana μωβ 

40 ΤΜΧ 7,00  280,00  

34 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Dodonaea viscosa 

30 ΤΜΧ 28,00  840,00  

35 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Perovskia blue 
atripicifolia 

30 ΤΜΧ 18,00  540,00  

36 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Salvia 
chamaedryoides blue/red 

30 ΤΜΧ 7,00  210,00  

37 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Leonotis leonurus 

60 ΤΜΧ 13,00  780,00  

38 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Artemisia maritima 

20 ΤΜΧ 6,00  120,00  

39 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Santolina 
chamaecyparissus 

115 ΤΜΧ 6,00  690,00  

40 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Teucrium fruticans 

25 ΤΜΧ 13,50  337,50  

41 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Alternathera dentata 

134 ΤΜΧ 10,00  1.340,00  

42 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Phormium tenax 
κόκκινο 

30 ΤΜΧ 64,00  1.920,00  

43 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hypericum calycinum 

95 ΤΜΧ 11,00  1.045,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

44 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hemerocallis sp. 
Asphodelaceae 

40 ΤΜΧ 9,00  360,00  

45 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Westringia fruticosa 

16 ΤΜΧ 13,00  208,00  

46 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum 
petiolare 

16 ΤΜΧ 6,00  96,00  

47 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Pelargonium 
profumati crispum 

15 ΤΜΧ 6,00  90,00  

48 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hedera Felix 

16 ΤΜΧ 12,00  192,00   

49 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Vinca Minor 

16 ΤΜΧ 12,00  192,00  

50 
Προμήθεια δέντρων  
Magnolia grandiflora 

5 ΤΜΧ 1.200,00  6.000,00  

51 
Προμήθεια δέντρων  Prunus 
Cerasifera 

4 ΤΜΧ 640,00  2.560,00  

52 
Προμήθεια δέντρων  Cercis 
Siliquastrum 

1 ΤΜΧ 720,00  720,00  

53 
Προμήθεια δέντρων  
Jacaranda mimisifolia 

5 τμχ 760,00   3.800,00  

54 
Προμήθεια δέντρων  Tilia 
Tomentosa 

5 τμχ 640,00  3.200,00  

55 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens 
totem 

4 ΤΜΧ 280,00  1.120,00  

56 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens  

3 ΤΜΧ 300,00  900,00  

57 
Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος  

20 m3 8,50  170,00  

58 Προμήθεια τύρφης 4 m3 40,00  160,00  

59 
Προμήθεια οργανικών 
φυτικών υποστρωμάτων  

2 m3 85,00  170,00  

60 
Προμήθεια άμμου 
χειμάρρου ή ορυχείου 

15 m3 15,00  225,00  

61 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1800*1800 χιλ 

16160000-4 / 
Διάφορα 

είδη 
εξοπλισμού 
κηπουρικής 

3 ΤΜΧ 1.858,26  5.574,78  

62 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1490*1490χ χιλ 

5 ΤΜΧ 1.362,96  6.814,80  

63 
Προμήθεια προστατευτικού 
δέντρων 

20 ΤΜΧ 998,40  19.968,00  

64 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 60x60 εκ 

25 ΤΜΧ 37,00  925,00  

65 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 75x105 εκ 

60 ΤΜΧ 54,00  3.240,00   

66 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού έως 25εκ 

10 ΤΜΧ 118,00  1.180,00  

67 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού από 25-
50εκ. 

10 ΤΜΧ 148,00  1.480,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

68 
Ελαστομερής ασφαλτική 
μεμβράνη αντιριζικού 
τύπου, πάχους 5,0 mm 

50 m2 12,50 €  625,00  

69 
Διαχωριστική μεμβράνη 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), 
πάχους 0,5 mm   

50 m2 3,60  180,00  

70 
Αντιριζική στεγανοποιητική 
μεμβράνη από PVC, 
πάχους 1,5 mm 

50 m2 19,10  955,00  

71 
Αντιριζική μεμβράνη από 
πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 
mm  

50 m2 7,80  390,00  

72 

Υπόστρωμα συγκράτησης 
υγρασίας - προστασίας της 
μόνωσης, πάχους 4,0 mm, 
με δυνατότητα συγκράτησης 
νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

50 m2 5,60  280,00  

73 

Αποστραγγιστικό σύστημα 
για εκτατικό τύπο δώματος, 
με κενά φατνώματα, 
αντοχής σε θλίψη > 250 
kN/m2, πάχους 2,5 cm, με 
ικανότητα αποθήκευσης 
νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. 

30 m2 24,20  726,00  

74 
Διηθητικό φύλλο από 
πολυπροπυλένιο, βάρους 
150gr/m2  

50 m2 4,20  210,00  

75 
Υπόστρωμα ανάπτυξης 
φυτών για φυτευμένα 
δώματα εκτατικού τύπου  

5 m3 280,00  1.400,00  

76 

Διάτρητα φρεάτια ελέγχου 
υδρορροών από 
πολυπροπυλένιο, ύψους 10 
cm 

3 TMX 75,00  225,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 111.102,08 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

77 
Αυτ/νος σταλ/ρος καφέ 
χρώματος 
Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα 

43323000-3 / 
Εξοπλισμός 
άρδευσης 

2500 τρ.μ. 1,64  4.100,00  

78 
Αυτό/νος σταλ/ρος 
Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό 

517,68 τρ.μ. 2,09  1.081,95 

79 
Φρεάτιο πλαστικό  6'',  μιας 
ηλεκτροβάνας 

25 ΤΜΧ 8,50  212,50  

80 
Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 
16 Φ 1/2''  

25 ΤΜΧ 5,30  132,50  

81 
Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh 
-10ΑΤΜ. 

25 ΤΜΧ 121,60  3.040,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8.566,95 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

82 
Προμήθεια φωτιστικού 
σώματος 

34991000-0/ 
Φωτιστικά 

σώματα 
υπαίθριων 

χώρων 

48 ΤΜΧ 750,00  36.000,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 36.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

83 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με ξύλινο 
κάθισμα και πλάτη  

34928400-2/ 
Αστικός 

Εξοπλισμός 

3 ΤΜΧ 2.895,00  8.685,00  

84 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο με ξύλινο 
κάθισμα  

1 ΤΜΧ 2.625,00  2.625,00  

85 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο  
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο μερικώς με 
ξύλινο κάθισμα  

6 ΤΜΧ 2.550,00  15.300,00  

86 
Παγκάκι καμπυλωτό από 
μασίφ ανασυσταμένο 
μάρμαρο λευκού γρανίτη  

1 ΤΜΧ 2.400,00  2.400,00  

87 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

1 ΤΜΧ 1.845,00  1.845,00  

88 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

2 ΤΜΧ 1.650,00  3.300,00  

89 

Γλάστρα τετραγωνισμένου 
σχήματος από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ 850,00  850,00  

90 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido   

1 ΤΜΧ 1.505,00  1.505,00  

91 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ 1.540,00 1.540,00  

92 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
με τασάκι από ατσάλι και 
επένδυση ξύλου  

55 ΤΜΧ 1.360,00  74.800,00  

93 

Πάρκινγκ ποδηλάτου 
καμπυλωτό από ατσάλι με 
πλαϊνά στηρίγματα από 
σκυρόδεμα»   

5 ΤΜΧ 710,00  3.550,00  

94 

Διαχωριστικό πεζοδρομίου 
σφαιρικού σχήματος από 
ανασυσταμένo μάρμαρο 
μαύρου χρωματισμού black 
ebony  

201 ΤΜΧ 535,00  107.535,00  

95 
Κάγκελο πεζοδρομίου 
μοτίβου χιαστί από ατσάλι  

109 ΤΜΧ 640,00  69.760,00  



 

Σελίδα 90 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

96 

Κολωνάκι πεζοδρομίου 
πεπλατυσμένου οβάλ 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη  

150 ΤΜΧ 240,00  36.000,00  

97 
 Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench) για χρήση ΑΜΕΑ 

1 ΤΜΧ 16.000,00  16.000,00  

98 
Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench-infokiosk) 

1 ΤΜΧ 14.000,00  14.000,00 €  

99 
Προμήθεια ξυλείας δαπέδου 
WPC με τα των 
εξαρτημάτων 

746 Τ.Μ 65,00  48.490,00  

100 
Προμήθεια αναμνηστικής 
πινακίδας προγράμματος 

1 ΤΜΧ 300,00 €  300,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  408.485,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 

101 
Επιφανειακές Εργασίες 
Πεζοδρόμου 

45233253-7 / 
Επιφανειακές 

εργασίες 
πεζοδρόμων 

1 
κατ' 

αποκοπήν 
50.250,00 50.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 50.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 614.404,03 

ΦΠΑ 24% 147.456,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 761.861,00 

 

 

 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΗΒΑ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΘΗΒΑ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

πολ. μηχανικός 

 

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

πολ. μηχανικός 
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