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1. ΤΕΧΝΙΚΗΕΚΘΕΣΗ

Ηπαρούσαμελέτηαφοράστηνπρομήθειακαιτοποθέτησηκαινούριουεξοπλισμούήτοιαθλητι

κού  τάπητα  ταρτάν,  αθλητικού  εξοπλισμού  εξωτερικών  γηπέδων  αντισφαίρισης

(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)και  καλαθοσφαίρισης  (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),  οργάνων  άθλησης  και  σταθμών  άθλησης

υπαίθριου  χώρου,αθλητικών  ταπήτων,  περιφράξεων,  φωτιστικών  καθώς  και  λοιπού

σχετικού εξοπλισμού για τηναναβάθμισητωναθλητικών χώρων τουΔήμουΧαϊδαρίου.

Θέσειςεγκατάστασηςτουκαινούριουεξοπλισμού:

Α/
Α

ΘΕΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. 1οΑθλητικόΚέ
ντροΔάσους 
Χαϊδαρίουεπί 
της οδού 
3ηςΣεπτεμβρίο
υ

1Α
.

Αναβάθμιση  ενός  εξωτερικού  γηπέδου  στίβου  με
τοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικούτάπηταταρτά
νκαιφωτιστικών

1
Β.

Αναβάθμισηδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικώνγηπέδωνκαλαθοσφαίρισης
(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικού
εξοπλισμούεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκ
ετ)καιαθλητικού τάπηταγηπέδων

1Γ
.

Αναβάθμισητριών  (Τάπητεςγυμναστηρίων)3)  εξωτερικών  γηπέδων  
αντισφαίρισης
(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοι:
α)αθλητικούεξοπλισμούεξωτερικούγηπέδουαντισφαίριση
ς(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)
β)αθλητικούτάπηταγηπέδωνσεδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εκτωντριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)γηπέδ
ωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)
γ)συνθετικούχλοοτάπηταγηπέδωντένιςσεένα(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εκτων

τριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)γηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)                                                                                               
δ)περίφραξης

2 Γήπεδοκαλαθοσ 2 Αναβάθμισηενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης
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. φαίρισης(μπάσ
κετ) επί 
τωνοδώνΙεράς
ΟδούκαιΠλατα
ιών

Α. (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικού
εξοπλισμού  εξωτερικού  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης
(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),αθλητικού τάπητα γηπέδων, φωτιστικών και
λοιπού σχετικούεξοπλισμού

2
Β.

Αναβάθμισητουχώρουπλησίοντουεξωτερικούγηπέδουκαλ
αθοσφαίρισης  (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)  με  τοποθέτηση  καινούριων
ειδώνήτοιοργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου,σταθμούάθλ
ησηςυπαίθριουχώρου,ποδηλατοστάτηκαιλοιπούσχετικού

                                                                                                                                      

3
.

Εξωτερικοίχώρο
ι
άθλησηςσεσημ
είαπου θα 
επιλεγούναπό
το Δήμου

Χαϊδαρίου                                                                                                                              

3. Αναβάθμιση τριών (Τάπητεςγυμναστηρίων)3) εξωτερικών χώρων άθλησης
με

τοποθέτηση καινούριων ειδών ήτοι οργάνων άθλησης 
υπαίθριουχώρουκαισταθμούάθλησης υπαίθριουχώρου

Στόχοςτηςπρομήθειαςείναι ηαναβάθμισητωνκάτωθιαθλητικώνχώρωνστοΔήμοΧαϊδαρίου:

α)ενόςεξωτερικούγηπέδουστίβουτου1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδ

ού3ηςΣεπτεμβρίου

β)δύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικώνγηπέδωνκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσ

ουςΧαϊδαρίου επί τηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου

γ)τριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρ

ίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου

δ)ενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙεράςΟδούκαιΠλαταιώ

ν

ε)τουχώρουπλησίοντουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙε

ράςΟδού και Πλαταιών

ζ)τριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνχώρωνάθλησηςσεσημείαπουθαεπιλεγούναπότοΔήμοΧαϊδαρίου.



Η προμήθεια διαιρείται σε τρεις (Τάπητεςγυμναστηρίων)3) ομάδες και μπορεί να κατατεθεί προσφορά για μία
(Τάπητεςγυμναστηρίων)1) έωςκαι τρεις (Τάπητεςγυμναστηρίων)3) ομάδες:

ΟΜΑΔΕ
Σ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&CPVCPV

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙ
ΣΦΠΑ

ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ 
ΜΕΦΠ
Α 24%

ΟΜΑΔΑΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΤΑΠΗΤΑΣΤΑΡΤΑ
Ν 396.880

,00 €
95.251,
20€

492.131
,20 €CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητες

γυμναστηρίων)

ΟΜΑΔΑΒ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

588.159
,00 €

141.158
,16 €

729.317
,16 €

CPV:37450000-
7(Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμόςυπαίθριωναθλη

μάτωνκαι
αθλημάτωνγηπέδου)

CPV:34928200-
0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)

ΟΜΑΔΑΓ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

108.612
,00 €

26.066,
88€

134.678
,88 €

CPV: 31527200-8 
(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερ
ικού Χώρου)

ΓΕΝΙΚΟΑΘΡΟΙΣΜΑΟΜΑΔΩΝ-
ΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ

1.093.65
1,00€

262.476
,24 €

1.356.12
7,24€

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο προς προμήθεια εξοπλισμός συνοπτικά, ανά
χώροεγκατάστασης.  Όλα  τα  προς  προμήθεια  είδη  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στο
τεύχος ΤεχνικέςΠροδιαγραφές-ΕιδικήςΣυγγραφήςΥποχρεώσεων της παρούσαςμελέτης.

Α/
Α

ΧΩΡΟΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣ
ΜΟΥ

ΟΜΑΔ
Α

Α/
ΑΕΙ
ΔΩ
Ν
ΟΜΑΔ
ΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩ
Ν

ΜΟΝΑ
ΔΑΜΕΤ
ΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗ
ΤΑ

1
Α

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Α. 
Γήπεδ
οΣτίβο
υ

Α 1 Αθλητικός 
τάπηταςταρτάν

Μ
2

4.51
0,00

2
Α

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Α. 
Γήπεδ
οΣτίβο
υ

Γ 1 Φωτιστικά 
γηπέδουστίβου

Τ
Μ
Χ

1

1

1οΑθλητικό
Κέντρο Β.Εξωτερικ

όΓήπεδο Β 1

Μπασκέτα
καλαθοσφαίρι

T 2



Β ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

ΜπάσκετΑ σηςπλήρηςμε
μεταλλικό
στυλοβάτη

M
X

1
Β

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Β.Εξωτερικ
όΓήπεδο
ΜπάσκετΑ

Β 4 Αθλητικός 
τάπηταςγηπέδω
ν

Μ
2

637,
00

1
Γ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Γ.Εξωτερικό
Γήπεδο
ΜπάσκετΒ

Β 1

Μπασκέτα
καλαθοσφαίρι
σηςπλήρηςμε
μεταλλικό
στυλοβάτη

T
M
X

2

1
Γ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Γ.Εξωτερικό
Γήπεδο
ΜπάσκετΒ

Β 4 Αθλητικός 
τάπηταςγηπέδω
ν

Μ
2

637,
00

1
Δ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Δ.
Εξωτερικ
όΓήπεδο
ΤένιςΑ

Β 2
Συγκρότημα
αντισφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)

T
M
X

1

1
Δ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Δ.
Εξωτερικ
όΓήπεδο
ΤένιςΑ

Β 4 Αθλητικός 
τάπηταςγηπέδω
ν

Μ
2

697,
00

1
Ε

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Ε.Εξωτερι
κόΓήπεδοΤ
ένιςΒ

Β 2
Συγκρότημα
αντισφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)

T
M
X

1

1
Ε

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Ε.Εξωτερι
κόΓήπεδοΤ
ένιςΒ

Β 4
Αθλητικός 
τάπηταςγηπέδω
ν

Μ
2

697,
00

1
Ζ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Ζ.Εξωτερι
κόΓήπεδοΤ
ένιςΓ

Β 2
Συγκρότημα
αντισφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)

T
M
X

1

1
Ζ

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου

Ζ.Εξωτερι
κόΓήπεδοΤ Β 5

Συνθετικό
ςχλοοτάπη
ταςγηπέδω

Μ
2

697,
00



επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

ένιςΓ ντένις

1
Η

1οΑθλητικό
Κέντρο 
ΔάσουςΧαϊ
δαρίου
επί τηςοδού3ης
Σεπτεμβρίου

Η.Εντός
τουευρύτ
ερουχώρ
ου

Β 6 Περίφραξη 
γηπέδων

Μ 190,
00

2
Α

Γήπεδο
καλαθοσφαίριση
ς
(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτων

Α. 
Εξωτερικ
όΓήπεδο
Μπάσκετ

Β 1
Μπασκέτα
καλαθοσφαίρισης
πλήρηςμε

T
M
X

2

οδών Ιεράς 
Οδούκαι 
Πλαταιών

μεταλλ
ικόστυ
λοβάτη

2
Α

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού
καιΠλαταιών

Α. 
Εξωτερικ
όΓήπεδο
Μπάσκετ

Β 4
Αθλητικός 
τάπηταςγηπέδω
ν

Μ2 700,
00

2
Α

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού
καιΠλαταιών

Α. 
Εξωτερικ
όΓήπεδο
Μπάσκετ

Γ 2
Φωτιστικά 
γηπέδουκαλαθο
σφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπά
σκετ)

ΤΜΧ 1

2
Β

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού
καιΠλαταιών

Β. 
Χώροςπ
λησίονε
ξωτερικ
ούγηπέδ
ου
Μπάσκετ

Β 3 Ποδηλατοστάτης ΤΜΧ 1

2
Β

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού
καιΠλαταιών

Β. 
Χώροςπ
λησίονε
ξωτερικ
ούγηπέδ
ου
Μπάσκετ

Β 7
Σετεννέα(Τάπητεςγυμναστηρίων)9)
οργάνων 
άθλησηςυπαίθ
ριουχώρου

ΤΜΧ 1

2
Β

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού
και Πλαταιών

Β. 
Χώροςπ
λησίονε
ξωτερικ
ούγηπέδ
ου
Μπάσκετ

Β 8
Σταθμός 
άθλησηςυπαίθ
ριουχώρου

ΤΜΧ 1

2
Γ

Γήπεδο
καλαθοσφαίρι
σης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
επί
τωνοδώνΙεράς
Οδού

Γ.Εντός
τουευρύ
τερουχώ
ρου

Β 6 Περίφραξη 
γηπέδων

Μ 180,
00



καιΠλαταιών

3

Εξωτερικοί 

χώροιάθλησης 

σε σημείαπου 

θα 

επιλεγούναπό 

το 

ΔήμουΧαϊδαρίο

υ

Υπαίθρ
ιοςΧώρ
ος
άθλησης

Β 7
Σετεννέα(Τάπητεςγυμναστηρίων)9)
οργάνων 
άθλησηςυπαίθ
ριουχώρου

ΤΜΧ 3

3

Εξωτερικοί 

χώροιάθλησης 

σε σημείαπου 

θα 

επιλεγούναπό 

το 

ΔήμουΧαϊδαρίο

υ.

Υπαίθρ
ιοςΧώρ
ος
άθλησης

Β 8
Σταθμός 
άθλησηςυπαίθ
ριουχώρου

ΤΜΧ 3

ΣΥΝΟΛΟΕΙΔΩΝ 8.96
5,00



Βασικές αρχές και στόχοι

Όλες  οι  εργασίες  εγκατάστασης  του  εξοπλισμού  στοχεύουν  στην  αναβάθμιση  των
προαναφερθέντων αθλητικών χώρων στο Δήμο  Χαϊδαρίου  και  θα  πρέπει  να  γίνουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Στόχος της προμήθειας είναι o υπό  προμήθεια εξοπλισμός όλων των ομάδων να είναι
ολοκαίνουριος, αχρησιμοποίητος, από άριστης ποιότητας υλικά και να ανταποκρίνεται
στηνπροοριζόμενηχρήση και λειτουργία.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
ισχύουσεςτεχνικέςπροδιαγραφές.

Οι  ακριβείς θέσεις τοποθέτησης του καινούργιου εξοπλισμού όλων των ομάδων θα
είναι σύμφωνα με τη μελέτη.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες
από τηνυπογραφήτηςσύμβασης.

Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθείμετηδιαδικασίαανοικτούδημόσιουδιεθνούςηλεκτρονι
κού  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με
τιςισχύουσεςδιατάξεις.

Οσυνολικόςπροϋπολογισμόςτηςπρομήθειαςανέρχεταιστοποσότων1.356.127,24€συμπ
εριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α. 24%.

Ηπρομήθειακαιτοποθέτησητουσυνολικούπροαναφερόμενουεξοπλισμούπρόκειταιναχρημ
ατοδοτηθείαπό την Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα,ηδαπάνηγιατηνενλόγωσύμβασηβαρύνειτονK.A.E.
30.7135.0001τουπροϋπολογισμούτουΔήμουΧαϊδαρίου,ηδέσμευσητηςπίστωσηςείναιπο
λυετήςκαικατανέμεται ωςεξής:

 ποσό0,00 ευρώγιατοέτος 2022

 ποσό1.356.127,24ευρώγιατοέτος2023

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  προμήθεια  και  μεταφορά  στον  τόπο  εγκατάστασης
υλικών
καιμικροϋλικώνκαιτιςεργασίεςγιατηνεγκατάστασητωνυπόπρομήθειαειδώνμετηνεξασφ
άλισητηςτήρησηςτωνπροδιαγραφώνσχεδιασμούγιατηνπλήρηεφαρμογήκαιεγκατάστασή
τους.



Χαϊδάρι,15/06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΑναπλ.Δ/

ντριαΑθλητισμού,Παι

δείας&Πολιτισμού

ΗΑναπλ.Δ/ντριαΤεχνικώνΥπηρεσιών

ΧρυσικοπούλουΑθηνά

ΠΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓ
ΗΣ

ΣυλάκουΜαρία,

ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
MSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV: 37450000-7 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός υπαίθριων 
αθλημάτων καιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γενικάανάομάδες:

Α/
Α

ΟΜΑΔ
ΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&CPVCPV

ΠΟΣΟΧΩ
ΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 
24%

ΠΟΣΟΜ
Ε
ΦΠΑ24
%

1
.

ΟΜΑ
Δ
Α
Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΤΑΠΗΤΑΣΤΑΡΤ
ΑΝ 396.880

,00 €
95.251
,20€

492.131
,20 €CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητες

γυμναστηρίων)

2
.

ΟΜΑ
Δ
Α
Β

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

588.159
,00 €

141.158
,16 €

729.317
,16 €

CPV:37450000-
7(Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός
υπαίθριωναθλημάτων

καιαθλημάτωνγηπέ
δου)
CPV:34928200-
0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)

3
.

ΟΜΑ
Δ
Α
Γ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
108.612
,00 €

26.066
,88€

134.678
,88 €

CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)Φωτιστικά
ΕξωτερικούΧώρου)

ΓΕΝΙΚΟΑΘΡΟΙΣΜΑΟΜΑΔΩΝ–
ΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ

1.093.65
1,00€

262.476
,24 €

1.356.12
7,24€

Αναλυτικάανάείδος:

ΟΜΑΔΑΑ:ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΤΑΠΗΤΑΣΤΑΡΤΑΝ
CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)

A/
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΗΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ(
€)

ΣΥΝΟΛΟ(
€)

1
Αθλητικόςτάπηταςταρ
τάν
Προμήθειακαιεργα
σίαπλήρουςτοποθέ

Μ
2

4.510,00 88,0
0€

396.880,
00 €



τησης

ΣΥΝΟΛΟ(€) 396.880,
00 €

ΦΠΑ 24% 95.251,2
0 €

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€) 492.131,
20€

ΟΜΑΔΑΒ:ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
CPV:37450000-

7(Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμόςυπαίθριωναθλημάτωνκαιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
HΤΙΜΗ

MONAΔΑΣ(
€)

ΣΥΝΟ
ΛΟ
(€)

1

Μπασκέτακα
λαθοσφαίρισ
ης
πλήρης με

μεταλλικόστυλοβάτη

T
M
X

6 2.500,
00€

15.000,
00€

Προμήθεια και
εργασία

πλήρουςτοποθέτησης

2

Συγκρότημαα
ντισφαίρισης(
τένις) T

M
X

3 1.800,
00€

5.400,
00€

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

3
Ποδηλατοστάτης

Τ
Μ
Χ

1 580,0
0 €

580,0
0 €

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

4

Αθλητικόςτάπ
ηταςγηπέδων

Μ
2

3.368,00 78,0
0€

262.704,
00 €Προμήθειακαιεργασία

πλήρουςτοποθέτησης

5

Συνθετικός 
χλοοτάπηταςγηπέδ
ων τένις Μ

2
697,00 75,0

0€
52.275,
00€Προμήθειακαιεργασία

πλήρουςτοποθέτησης

6
Περίφραξηγηπέδων

Μ 370,00 190,0
0 €

70.300,
00€

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

7

Σετ εννέα (9) 
οργάνωνάθλησηςυπ
αίθριουχώρου Τ

Μ
Χ

4 24.738,
00€

98.952,
00€Προμήθειακαιεργασία

πλήρουςτοποθέτησης



8

Σταθμός 
άθλησηςυπαί
θριουχώρου Τ

Μ
Χ

4 20.737,
00€

82.948,
00€Προμήθειακαιεργασία

πλήρουςτοποθέτησης

ΣΥΝΟΛΟ(€) 588.159,
00 €

ΦΠΑ 24% 141.158,
16 €

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€) 729.317,
16 €

ΟΜΑΔΑΓ:ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
HΤΙΜΗ

MONAΔΑΣ(
€)

ΣΥΝΟ
ΛΟ
(€)

1
Φωτιστικάγηπέδουστί
βου
Προμήθειακαιεργα
σίαπλήρουςτοποθέ
τησης

Τ
Μ
Χ

1 95.071,00€ 95.071,00
€

2

Φωτιστικάγηπ
έδουκαλαθοσφ
αίρισης(μπάσκ
ετ)
Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

Τ
Μ
Χ

1 13.541,00€ 13.541,00
€

ΣΥΝΟΛΟ(€) 108.612,
00 €

ΦΠΑ 24% 26.066,8
8€

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€) 134.678,
88 €

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΑναπλ.Δ/

ντριαΑθλητισμού,Παι

δείας&Πολιτισμού

ΗΑναπλ.Δ/ντριαΤεχνικώνΥπηρεσιών

ΧρυσικοπούλουΑθηνά ΣυλάκουΜαρία,



ΠΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓ
ΗΣ

ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
MSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗTEXNIKΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV: 37450000-7 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός υπαίθριων 
αθλημάτων καιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ–ΕΙΔΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Ε.Σ.Υ.)

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οιτεχνικέςπροδιαγραφέςαφορούνσταελάχιστατεχνικάχαρακτηριστικάπουπρέπειναδιαθ
έτειοκαινούριοςεξοπλισμόςήτοιαθλητικόςτάπηταςταρτάν,αθλητικόςεξοπλισμόςεξωτερι
κών  γηπέδων  αντισφαίρισης  (Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)  και  καλαθοσφαίρισης  (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),  όργανα
άθλησηςκαι  σταθμοί  άθλησης  υπαίθριου  χώρου,  αθλητικοί  τάπητες,  περιφράξεις,
φωτιστικά  καθώς
καιλοιπόςσχετικόςεξοπλισμόςγιατηναναβάθμισητωναθλητικώνχώρωντουΔήμουΧαϊδαρ
ίου.

ΗαναβάθμισητωναθλητικώνχώρωντουΔήμουΧαϊδαρίουπεριλαμβάνεισυνολικά:

α)τηναναβάθμισηενόςεξωτερικούγηπέδουστίβουτου1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδ
αρίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου

β)τηναναβάθμισηδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικώνγηπέδωνκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)του1ου

ΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου

γ)τηναναβάθμισητριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρο
υΔάσουςΧαϊδαρίου επί τηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου

δ)τηναναβάθμισηενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙ
εράςΟδού και Πλαταιών

ε)τηναναβάθμισητουχώρουπλησίοντουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ
)επίτων οδών ΙεράςΟδού καιΠλαταιών

ζ)τηναναβάθμισητριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνχώρουάθλησηςσεσημείαπουθαεπιλεγούναπότοΔήμ
ουΧαϊδαρίου.



Όλεςοιεργασίεςεγκατάστασηςτουεξοπλισμούθαπρέπειναγίνουνσύμφωναμετιςισχύουσε
ςπροδιαγραφέςτων προςπρομήθειαειδών.

Όλαταείδηθαπρέπειναπαραδοθούνεγκατεστημέναμεμέριμνα,ασφάλειακαιδαπάνητουπρομηθευ
τήστιςακριβείς θέσειςτους, όπωςπροβλέπεταιστημελέτη.

Πρέπειναπληρούντους παρακάτωόρους:

i. Ταπροςπρομήθειαείδηθαπρέπειναείναιαμεταχείριστα,καλαίσθητα,αρίστηςποιότη
τας,λειτουργικάκαιανθεκτικά.

ii. Στην  τιμή  προσφοράς  του  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνεται  η
προμήθειακαιηεγκατάστασητωνειδών,τοκόστοςμεταφοράς,φορτοεκφόρτωσηςκαιηθέση
σελειτουργίατων προσφερόμενων ειδών.
iii. Οχρόνοςεγγύησηςθαείναιτουλάχιστονενόςέτους.Κατάτηδιάρκειατουχρόνουεγγύη

σης,  θα  γίνει  με  ευθύνη  και  μέριμνα  του  Ανάδοχου  Προμηθευτή  χωρίς  καμία
επιβάρυνσηεργασίας  ή  ανταλλακτικών  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  αποκατάσταση
τυχόν  προβληματικούπροϊόντος  ή  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη
οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό  ή  και  σεβανδαλισμό,ώστετοπροϊόννα
επανέλθεισεσυνθήκεςασφαλούςλειτουργίας.

3.2ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οιδιαγωνιζόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνστοφάκελοτηςτεχνικήςτουςπροσφοράςτακάτωθι:

ΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩΑΦΟΡΟΥΝΟΛΕΣΤΙΣΟΜΑΔΕ
Σ

3.2.1 Τεχνικήπεριγραφήγιαόλαταπροσφερόμεναείδη.

Ανοδιαγωνιζόμενοςκατασκευάζειοίδιοςταπροϊόντα,θαπρέπεινααναφέρειστηντεχνικήπεριγρα
φήτονακόλουθοχαρακτηρισμό«κατασκευήςτου εργοστασίου μας».

3.2.2 ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλοντικ
ήΔιαχείριση,  OHSAS  18001  ή  ISO  45001  Σύστημα  Διαχείρισης  Υγείας  &
Ασφάλειας στηνΕργασία και ISO 39001 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ή  αντίστοιχα  ισοδύναμασεισχύτουδιαγωνιζόμενουκαισυγκεκριμέναστα
κάτωθιπεδία:

 Για  την  ομάδα Α  :  για  κατασκευή Δημόσιων Τεχνικών Έργων και  κατασκευή
ΑθλητικώνΓηπέδων

 ΓιατηνομάδαΒ  :για  κατασκευή  ΔημόσιωνΤεχνικώνΈργων,κατασκευή
ΑθλητικώνΓηπέδων,προμήθειαΟργάνωνΓυμναστικήςΥπαίθριωνΧώρωνκαιτεχνικ
άέργαΟργάνωνΓυμναστικήςΥπαίθριων Χώρων

 ΓιατηνομάδαΓ  :γιαπρομήθειακαιεγκατάστασηΦωτιστικών



3.2.3 Υπεύθυνεςδηλώσεις:
1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα

είδη θασυνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους η οποία θα καλύπτει, χωρίς
καμία  επιπλέονεπιβάρυνση,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μηοφειλόμενηςσε κακόχειρισμόήσε βανδαλισμό.

2. Υπεύθυνη Δήλωση με  την οποία ο διαγωνιζόμενος  θα δηλώνει  ότι  εάν κατά τον
έλεγχο
τωνπαραδοτέων,προκύψειμησυμμόρφωσητουεγκατεστημένουεξοπλισμούθαπροβείσε
διορθωτικέςενέργειεςμε δαπάνηδικήτου.

3. Υπεύθυνη  δήλωση,  σύμφωνα  μετηνοποίαοδιαγωνιζόμενος  θα  δηλώνειτο
εργοστάσιοκατασκευήςτων προσφερόμενων ειδών.

ΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩΑΦΟΡΟΥΝΤΗΝΟΜΑΔΑΑ

3.2.4 ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλοντικ
ήΔιαχείριση  και  OHSAS  18001  ή  ISO  45001  Σύστημα  διαχείρισης  Υγείας  &
Ασφάλειας  στηνΕργασία,  ISO  50001  Σύστημα  Ενεργειακής  Διαχείρισης,  ISO
22301 Σύστημα ΔιαχείρισηςΕπιχειρησιακής Συνέχειαςή αντίστοιχαισοδύναμασε
ισχύ, με πεδίο τηνκατασκευήελαστικού τάπητα ταρτάν, του κατασκευαστή ή της
προμηθεύτριας  εταιρείας  η  οποία
θαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτονπροσφερόμενοτάπητα.

3.2.5 ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλοντικ
ήΔιαχείρισηκαιISO50001Σύστημαδιαχείρισηςενέργειαςήαντίστοιχαισοδύναμασε
ισχύ,τουοίκουπαραγωγήςτωνυλικώνπουσυνθέτουντονελαστικότάπηταταρτάν.

3.2.6 Τεχνικόφυλλάδιοτωνυλικώνπουσυνθέτουντοντάπηταταρτάν
3.2.7 Πιστοποιητικό της WA (Τάπητεςγυμναστηρίων)πρώην IAAF) κατηγορίας class 1 για την απόδειξη της

ακόλουθηςαπαίτησης: Ο τάπητας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τοποθετηθεί
τουλάχιστον σεένα Στάδιoκατηγορίαςclass1.

3.2.8 Εργαστηριακό  έλεγχο  εκπλήρωσης  των  απαιτήσεων  του  κανονισμού  ΕΝ
14887:2013 καιτου κανονισμού ASTM F2157-09:2012, εργαστηριακού ελέγχου
ακαυστότητας  κατά  EN13501-1:2010καιISO11925-
2,εργαστηριακούελέγχουπροσδιορισμούτωνεκπομπώνVOC,  φορμαλδεύδης  και
αμμωνίας  κατά  ISO  16000,  εργαστηριακού  ελέγχου  πως
πληροίτιςαπαιτήσειςτουκανονισμούDIN18035-6:2014-
12γιαβαρέαμέταλλακαιεργαστηριακού  ελέγχου  για  τον  κανονισμόREACH
σύμφωνα με τη μέθοδο AfPS GS2014:01.

3.2.9 Λίστα τουλάχιστον τεσσάρων ανάλογων περαιωμένων έργων ή προμηθειών κατά
τηντελευταία πενταετία. Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υποβληθεί για την
απόδειξή  τουςείτε  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης,  είτε  βεβαίωση  προσωρινής  ή
οριστικής παραλαβής σεπερίπτωση παραλήπτη Δημόσιου φορέα είτε τιμολόγιο
και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης σεπερίπτωσηπαραλήπτηΙδιωτικού δικαίου.



3.2.10 ΥπεύθυνεςΔηλώσεις:

1. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφορά,ΥπεύθυνηΔήλ
ωσητουκατασκευαστήήτηςπρομηθεύτριαςεταιρείαςηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενο  τα  προσφερόμενα  είδη,  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση
τηςπρομήθειαςσεπερίπτωσηκατακύρωσηςστονδιαγωνιζόμενουπέρτουοποίουεκδίδειτην
ΥπεύθυνηΔήλωσηκαιδεσμεύεταιότιθα τουπρομηθεύσειταυπόπρομήθεια είδη.

2. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειθαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφοράΥπεύ
θυνη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  της  προμηθεύτριας  εταιρείας  η  οποία  θα
προμηθεύσειστο διαγωνιζόμενο τα προσφερόμενα είδη, στην οποία θα δηλώνει ότι τα
προσφερόμενα  είδη  θασυνοδεύονται  από  εγγύηση  τουλάχιστον 1  έτους  η  οποία  θα
καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέονεπιβάρυνση,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση
οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μηοφειλόμενηςσε  κακόχειρισμόήσε
βανδαλισμό.

3.Ο διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  στην  τεχνική  του  προσφορά Υπεύθυνη
Δήλωσηστην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι:  Ο  ανάδοχος  διαθέτει  ή  συνεργάζεται  με
τουλάχιστον έναν (Τάπητεςγυμναστηρίων)1)τεχνίτηεφαρμογής γιατονελαστικότάπηταταρτάν με πιστοποίηση.

ΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩΑΦΟΡΟΥΝΤΗΝΟΜΑΔΑ Β

3.2.11 Αναφορικά  με  τον  αθλητικό  τάπητα  γηπέδων,  ο  διαγωνιζόμενος  είναι
υποχρεωμένος ναπροσκομίσειστοφάκελοτηςτεχνικήςπροσφοράς, τα κάτωθι:

Πιστοποιητικά  για  Σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας  κατά  ΙSO  9001,  Σύστημα
περιβαλλοντικήςδιαχείρισης κατά ΙSO 14001, Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην
εργασία  κατά  ISO  45001,Σύστημα  οδικής  ασφάλειας  κατά  ISO  39001,  Σύστημα
ασφάλειας  πληροφοριών  κατά  ISO  27001,Σύστημα  διαχείρισης  επιχειρησιακής
συνέχειας κατά ISO 22301 ή αντίστοιχα ισοδύναμα σε ισχύ,με πεδίο εφαρμογής την
κατασκευή  ακρυλικού  ελαστικού  τάπητα,  από  το  διαγωνιζόμενο
εάνείναιοίδιοςοκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδι
αγωνιζόμενοτον προσφερόμενοτάπητα.

3.2.12 Αναφορικάμετονσυνθετικόχλοοτάπηταγηπέδωντένις,οδιαγωνιζόμενοςείναιυπ
οχρεωμένοςναπροσκομίσει στοφάκελοτηςτεχνικήςπροσφοράς,τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ή αντίστοιχα
ισοδύναμα σεισχύ,  του οίκου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα με πεδίο
τον σχεδιασμό και τηνπαραγωγήσυνθετικούχλοοτάπητα.

2. Πιστοποιητικά για Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001, Σύστημα



περιβαλλοντικήςδιαχείρισηςκατάΙSO14001,Σύστημαασφάλειαςκαιυγιεινήςστηνε
ργασίακατάISO45001,ΣύστημαοδικήςασφάλειαςκατάISO39001,Σύστημαασφάλε
ιαςπληροφοριώνκατάISO27001,Σύστημαδιαχείρισηςεπιχειρησιακήςσυνέχειας
κατά  ISO  22301  ή  αντίστοιχα  ισοδύναμα  σε  ισχύ,  με  πεδίο  εφαρμογής
τηνκατασκευή γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα,  από το  διαγωνιζόμενο εάν
είναι  ο  ίδιος
οκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενοτον προσφερόμενοτάπητα.

3. Έκθεση  αποτελεσμάτων  εργαστηριακών  δοκιμών  ελέγχου  προσφερόμενου
συνθετικούχλοοτάπητα  από  αναγνωρισμένο  εργαστήριο  από  την  Διεθνής
Ομοσπονδία  Τένις  (Τάπητεςγυμναστηρίων)  ITF  –
InternationalTennisfederation)όπουθαφαίνονταιταβασικάτεχνικάχαρακτηριστικ
άτουπροσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα.

4. Σε ισχύ πιστοποιητικό της Διεθνούς Ομοσπονδία Τένις ITF για προσφερόμενο
συνθετικόχλοοτάπηταγιαμεσαίαπροςγρήγορηεπιφάνεια,  κατηγορίας5(Τάπητεςγυμναστηρίων)ITF
Category5 Fast).

3.2.13 Αναφορικά με  το ‘σετ εννέα (Τάπητεςγυμναστηρίων)9) οργάνων άθλησης υπαίθριου χώρου’ και το
‘σταθμόάθλησης  υπαίριου  χώρου’,  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  υποχρεωμένος  να
προσκομίσει στοφάκελοτηςτεχνικήςπροσφοράς, τα κάτωθι:

1. Τεχνικήπεριγραφή  γιαόλαταπροσφερόμεναόργανα  άθλησηςκαι  το  σταθμό
άθλησηςυπαίθριου χώρου, συνοδευόμενη με την απεικόνισή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο(Τάπητεςγυμναστηρίων)τεχνικάφυλλάδια/prospectusκ.λ.π)πουθαεπαληθεύονταιτατεχνικάχαρακτηρισ
τικάτουπροσφερόμενουείδους.Σταπαραπάνωέντυπα,θαπρέπεινααναγράφεταιοκωδικ
όςαριθμόςκάθεείδουςκαιναδιευκρινίζεταιοτύποςπουπροσφέρεταιώστεναμηδημιουργε
ίταικαμίααμφιβολία.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Τάπητεςγυμναστηρίων)Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακάυπογεγραμμένααπότονκατασκευαστικόοίκο.Σεαντίθετηπερίπτωσηθαπρέπειν
ασυνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  από  τον
προσφέροντα,  στηνοποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία
ταυτίζονται  με  τα  στοιχεία  τωντεχνικώνφυλλαδίων(Τάπητεςγυμναστηρίων)Prospectus)του
κατασκευαστικού οίκου.
Ειδικότεραητεχνικήπεριγραφήκάθεπροσφερόμενουείδουςθαπεριλαμβάνει:

 Χώραπροέλευσης- κατασκευής.
 Κατασκευαστικός-ΠρομηθευτικόςΟίκος.
 Τύποςήεμπορικήονομασίαήμοντέλοπροσφερόμενουείδους.

2. ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001ΠεριβαλλοντικήΔια
χείριση και OHSAS 18001 ή ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
στηνΕργασία ή αντίστοιχα ισοδύναμα σε ισχύ,των κατασκευαστών των οργάνων
άθλησης καιτουσταθμού άθλησηςυπαίθριου χώρου.

3. Τα όργανα άθλησης του ‘σετ εννέα (Τάπητεςγυμναστηρίων)9) οργάνων άθλησης υπαίθριου χώρου’ και ο
σταθμόςάθλησηςυπαίθριουχώρουθαπρέπειναείναικατασκευασμέναμεβάσητοευρωπαϊ
κόπρότυποEN16630.Οκάθεδιαγωνιζόμενοςοφείλειναυποβάλλειμαζίμετηντεχνικήτου



προσφορά,τοπιστοποιητικόΕΝ16630γιαόλαταπροσφερόμεναόργαναάθλησηςκαιτοσταθμόά
θλησηςυπαίθριου χώρου.

3.2.14 ΥπεύθυνεςΔηλώσεις:

1. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφορά,ΥπεύθυνηΔήλ
ωσητουκατασκευαστήήτηςπρομηθεύτριαςεταιρείαςηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενο  τα  προσφερόμενα  είδη,  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση
τηςπρομήθειαςσεπερίπτωσηκατακύρωσηςστονδιαγωνιζόμενουπέρτουοποίουεκδίδειτην
ΥπεύθυνηΔήλωσηκαιδεσμεύεταιότιθα τουπρομηθεύσειταυπόπρομήθεια είδη.

2. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειθαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφοράΥπεύθ
υνη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  της  προμηθεύτριας  εταιρείας  η  οποία  θα
προμηθεύσειστο διαγωνιζόμενο τα προσφερόμενα είδη, στην οποία θα δηλώνει ότι τα
προσφερόμενα  είδη  θασυνοδεύονται  από  εγγύηση  τουλάχιστον 1  έτους  η  οποία  θα
καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέονεπιβάρυνση,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβηςή φθοράς συμβεί, μηοφειλόμενηςσε κακόχειρισμόήσε βανδαλισμό.

3.Οδιαγωνιζόμενος,αναφορικάμετονπροσφερόμενοαθλητικότάπηταγηπέδων,θαπρέπειν
απροσκομίσειΥπεύθυνηΔήλωσηστηνοποίαθααναφέρεταιότι:Οανάδοχοςδιαθέτειήσυνεργ
άζεταιμετουλάχιστονέναν(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)τεχνίτηεφαρμογήςαθλητικώνγηπέδωνμεπιστοποίηση.

4.Ο διαγωνιζόμενος, αναφορικά με τον προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα γηπέδων
τένις,θαπρέπειναπροσκομίσειΥπεύθυνηΔήλωσηστηνοποίαθααναφέρεταιότι:Οανάδοχος
διαθέτει  ή  συνεργάζεται  με  τουλάχιστον  έναν  (Τάπητεςγυμναστηρίων)1)  τεχνίτη  εφαρμογής  αθλητικών
γηπέδων μεπιστοποίηση.

5. Ο διαγωνιζόμενος, αναφορικά με τα προσφερόμενα όργανα του σετ εννέα (Τάπητεςγυμναστηρίων)9) οργάνων
άθλησης  υπαίθριουχώρου’καιτονπροσφερόμενοσταθμόάθλησηςυπαίθριουχώρου,   θα
πρέπει  ναπροσκομίσει  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  διαγωνιζόμενουκαι  του  κατασκευαστή  
όπου  θα
δεσμεύονταιγιατηνδιαθεσιμότητατωνανταλλακτικώνγιατουλάχιστονδέκαέτητωνενλόγωει
δών.

ΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩΑΦΟΡΟΥΝΤΗΝΟΜΑΔΑ Γ

3.2.15 ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλον
τικήΔιαχείριση  ή  αντίστοιχα  ισοδύναμα  σε  ισχύ,  του  κατασκευαστή  των
φωτιστικών  γηπέδουστίβουκαι  τωνφωτιστικών
γηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ).

3.2.16 Αναφορικά  με  τα  φωτιστικά  γηπέδου  στίβου,  ο  διαγωνιζόμενος  είναι
υποχρεωμένος ναπροσκομίσειστοφάκελοτηςτεχνικήςπροσφοράς, τακάτωθι:



1. ΠιστοποίησηLVDDirective2014/35/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαΕΝ60598-2-5,ΕΝ60598-
1,ΕΝ62471,ΕΝ62493,ΕΝ62031)καισχετικήαναφοράδοκιμής.ΠιστοποίησηISO170
25εργαστηρίου

2. ΠιστοποίησηEMCDirective2014/30/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαEN55015,EN61547,EN61000-3-
2,EN61000-3-3)καισχετικήαναφοράδοκιμής.ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου

3. ΑναφοράδοκιμήςRoHSDirective2011/65/EU
4. ΑναφοράΔοκιμήςIK(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυποIEC62262).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου
5. ΑναφοράΔοκιμήςIP(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυποIEC60598-2-

5,ΕΝ62031,ΕΝ62471).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου
6. LM80έκθεσηδοκιμήςμεReportedL70Tm21-11>100.000h
7. UVέκθεσηδοκιμής
8. Μελέτη  φωτισμού γηπέδου   διαστάσεων   100μ.   Χ   64   μ.

μεύψοςιστών30μ.τοποθετημένωνστιςγωνίεςτουγηπέδουμεαπαίτησησεlux:
Eav≥200lx,U0 ≥0.6

3.2.17 Αναφορικάμεταφωτιστικάγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),οδιαγωνιζόμεν
οςείναιυποχρεωμένοςναπροσκομίσειστοφάκελοτηςτεχνικήςπροσφοράς,τακάτωθι
:

1. ΠιστοποίησηLVDDirective2014/35/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαΕΝ60598-2-5,ΕΝ60598-
1,ΕΝ62471,ΕΝ62493,ΕΝ62031).ΠιστοποίησηISO17025 εργαστηρίου

2. ΠιστοποίησηEMCDirective2014/30/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαEN55015,EN61547,EN61000-3-
2,EN61000-3-3).Πιστοποίηση ISO17025 εργαστηρίου

3. ΑναφοράδοκιμήςRoHSDirective2011/65/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)IEC62321)
4. ΑναφοράΔοκιμήςIP66(Τάπητεςγυμναστηρίων)IEC60598-1).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου
5. LM80έκθεσηδοκιμήςμεReportedL70Tm21-11>100.000h
6. Μελέτηφωτισμούγηπέδουδιαστάσεων40μ.Χ20μ.μεύψοςιστών8μ.τοποθετημένωνσ

τιςγωνίεςτουγηπέδου μεαπαίτηση σε lux: Eav ≥75lx,U0 ≥0.5

3.2.18 ΥπεύθυνεςΔηλώσεις:

1. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφορά,ΥπεύθυνηΔήλ
ωσητουκατασκευαστήήτηςπρομηθεύτριαςεταιρείαςηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενο  τα  προσφερόμενα  είδη,  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση
τηςπρομήθειαςσεπερίπτωσηκατακύρωσηςστονδιαγωνιζόμενουπέρτουοποίουεκδίδειτην
ΥπεύθυνηΔήλωσηκαιδεσμεύεταιότιθα τουπρομηθεύσειταυπόπρομήθεια είδη.

2. Όταν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη, είτε μερικά είτε
ολικά,
σεδικότουςεργοστάσιο,θαπρέπειθαπρέπειναυποβάλουνστηντεχνικήτουςπροσφοράΥπεύ
θυνη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  της  προμηθεύτριας  εταιρείας  η  οποία  θα
προμηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτα  προσφερόμεναείδη,στην  οποίαθαδηλώνειότιτα
προσφερόμενα είδηθα



συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους η οποία θα καλύπτει,  χωρίς καμία
επιπλέονεπιβάρυνση,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβηςή
φθοράς συμβεί, μηοφειλόμενηςσε κακόχειρισμόήσε βανδαλισμό.

3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΔΕΙΓΜΑΤΑΚΑΙΒΕΒΑΙΩΣΗΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΟισυμμετέχοντεςστοΔιαγωνισμό,σεότιαφοράτηνπροσφοράτους,πρέπεινακαταθέσουνκα
τάτηνυποβολήτηςπροσφοράςτουςταπαρακάτωδικαιολογητικά  επίποινήαποκλεισμού  :  

i. ΣχετικάμετηνομάδαΑ:  
Αντίγραφο  της  απόδειξης  υποβολής  δείγματος: Το  αντίγραφο  της  απόδειξης
υποβολήςδείγματος θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
προσφοράς  τωνενδιαφερόμενων.  Προσφορά  που  δεν  θα  περιλαμβάνει,  την
σχετική  για  την  παραλαβήτουδείγματοςαπόδειξη,  θααπορρίπτεται
ωςαπαράδεκτη.
Γιατηνεπιλογήτωνοικονομικώνφορέωνκαιτηνδιακρίβωσηταύτισηςτωνπροσφερόμ
ενων  υλικών
προςτιςαπαιτήσειςτωντεχνικώνπροδιαγραφών,απαιτείταιαποστολήκαιπαράδοση
τουδείγματοςήτοι :

 Δείγμα του αθλητικού τάπητα ταρτάν ανεξαρτήτως διάστασης σύμφωνα
με τηνπεριγραφήΝ.1τηςπαρούσης

ΤοδείγμαθαπρέπεινακατατεθείστονΔήμο,μεσχετικήαπόδειξη,τουλάχιστονπέντε
(Τάπητεςγυμναστηρίων)5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  των  προσφορών,
συνοδευόμενοαπόΔελτίοΑποστολής(Τάπητεςγυμναστηρίων)απόδειξηυποβολήςδείγματος) προςτον Δήμο.

ii. ΣχετικάμετηνομάδαΒ:  
Αντίγραφο  της  απόδειξης  υποβολής  δειγμάτων: Το  αντίγραφο  της  απόδειξης
υποβολήςδειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
προσφοράς  τωνενδιαφερόμενων.  Προσφορά  που  δεν  θα  περιλαμβάνει,  την
σχετική  για  την  παραλαβήτωνδειγμάτων  απόδειξη,  θααπορρίπτεται
ωςαπαράδεκτη.
Γιατηνεπιλογήτωνοικονομικώνφορέωνκαιτηνδιακρίβωσηταύτισηςτωνπροσφερόμ
ενων  υλικών
προςτιςαπαιτήσειςτωντεχνικώνπροδιαγραφών,απαιτείταιαποστολήκαιπαράδοση
των δειγμάτων ήτοι:

 Δείγμα του αθλητικού τάπητα γηπέδων ανεξαρτήτως διάστασης σύμφωνα
με τηνπεριγραφήΝ.4τηςπαρούσης

 Δείγματουσυνθετικούχλοοτάπηταγηπέδωντένιςανεξαρτήτωςδιάστασηςσύ
μφωναμετην περιγραφή Ν.5 τηςπαρούσης

Όλαταδείγματαθαπρέπει,να  είναιτοποθετημένασεξεχωριστήσυσκευασίαμε



ευκρινώςαναγραφόμεναταστοιχείατουδιαγωνισμούκαθώςκαιταστοιχείατουπροσ
φέροντα,καινακατατεθούνστονΔήμο,μεσχετικήαπόδειξη,τουλάχιστονπέντε
(Τάπητεςγυμναστηρίων)5)εργάσιμεςημέρεςπριντηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών,συν
οδευόμενααπόΔελτίοΑποστολής(Τάπητεςγυμναστηρίων)απόδειξηυποβολήςδειγμάτων)προςτονΔήμο.

iii. ΣχετικάμετηνομάδαΓ:  
Αντίγραφο  της  απόδειξης  υποβολής  δειγμάτων: Το  αντίγραφο  της  απόδειξης
υποβολήςδειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
προσφοράς  τωνενδιαφερόμενων.  Προσφορά  που  δεν  θα  περιλαμβάνει,  την
σχετική  για  την  παραλαβήτωνδειγμάτων  απόδειξη,  θααπορρίπτεται
ωςαπαράδεκτη.
Γιατηνεπιλογήτωνοικονομικώνφορέωνκαιτηνδιακρίβωσηταύτισηςτωνπροσφερόμ
ενων  υλικών  προς  τις  απαιτήσεις
τωντεχνικώνπροδιαγραφών,απαιτείταιαποστολήκαιπαράδοσητων  δειγμάτων
ήτοι:

 Δείγμαενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)τεμαχίουφωτιστικού(Τάπητεςγυμναστηρίων)σύμφωναμετηνπεριγραφήΝ.1τηςπαρού
σης)

 Δείγμαενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)τεμαχίουφωτιστικού(Τάπητεςγυμναστηρίων)σύμφωναμετηνπεριγραφήΝ.2τηςπαρού
σης)

Όλαταδείγματαθαπρέπει,ναείναιτοποθετημένα  σεξεχωριστή
συσκευασίαμεευκρινώςαναγραφόμεναταστοιχείατουδιαγωνισμούκαθώςκαιταστ
οιχείατουπροσφέροντα,καινακατατεθούνστονΔήμο,μεσχετικήαπόδειξη,τουλάχισ
τονπέντε
(Τάπητεςγυμναστηρίων)5)εργάσιμεςημέρεςπριντηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών,συν
οδευόμενααπόΔελτίοΑποστολής(Τάπητεςγυμναστηρίων)απόδειξηυποβολήςδειγμάτων)προςτονΔήμο.

iv. ΓιαόλεςτιςομάδεςΑ,Β,Γ:
ΒεβαίωσηΕπίσκεψης,στηνοποίαθαβεβαιώνεταιότιοδιαγωνιζόμενοςέχειεπισκεφτε
ί  τους  χώρους  εγκατάστασης  των  ειδών  και  έλαβε  γνώση  της
υπάρχουσαςκατάστασης,τουλάχιστονεντόςπέντε(Τάπητεςγυμναστηρίων)5)εργάσιμωνημερώνπριντηνκα
ταληκτικήημερομηνίας των προσφορών. Η βεβαίωση επίσκεψης θα χορηγείται
από  τη  ΔιεύθυνσηΑθλητισμού,  Παιδείας  και
ΑθλητισμούτουΔήμου.Ηβεβαίωσηςεπίσκεψηςθαυποβάλλεταιμαζίμεταδικαιολο
γητικάσυμμετοχήςτηςπροσφοράςτωνενδιαφερόμενων.Προσφοράπουδενθαπεριλα
μβάνει,τοσχετικόαποδεικτικόεπίσκεψης,θααπορρίπτεταιωςαπαράδεκτη.



3.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΙΔΩΝ:3.4.1ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΩΝΕΙΔΩΝΤΗΣΟΜΑΔΑΣ  Α  

1.Αθλητικόςτάπηταςταρτάν
Το παρόν είδος θα τοποθετηθεί στο στίβο του 1ου Αθλητικού Κέντρου Δάσους Χαϊδαρίου
επί τηςοδού 3ης  Σεπτεμβρίου προς αντικατάσταση του παλιού φθαρμένου συνθετικού
τάπητα (Τάπητεςγυμναστηρίων)ταρτάν)τουενλόγωστίβου.

Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΑΘΛΗΤΙΚΟΥΤΑΡΤΑΝΓΗΠΕΔΟΥ

Αφορά στην προμήθεια και  τοποθέτηση αθλητικού ταρτάν γηπέδου τύπου sandwich
πάχους 13-15 χιλ.

Επίστρωσηεπιφανειώνστίβουμεσυνθετικόπολυουρεθανικότάπητατύπουsandwichελάχισ
του  τελικού  πάχους  13-15 χιλ.,  χρώματος  ερυθροφαίου,  πρασίνου  ή  μπλε  επιλογής
τηςυπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  ,  πλήρως
γραμμογραφημένου καιέτοιμουπροςχρήση.

Ήτοιμε  ειδικό  διαστρωτήρα  θερμαντικού  φίνισερ  θα  γίνει  διάστρωση  ελαστικών
κόκκων
SBRαναμειγμένωνμεπολυουρεθάνηενόςσυστατικού,στοκάρισματηςεπιφάνειαςμεπολυο
υρεθανικό  στόκο,  διάστρωση  με  ειδικές  ρακλέτες  κόκκινης  πολυουρεθάνης  και
τελικήεπίπαση  με  έγχρωμους  κόκκουςE.P.D.M..  Οι  ποσότητες  των  υλικών  που  θα
χρησιμοποιηθούνγιατηνσύστασητουτάπηταταρτάνθακαθορίζονταιαπότοτεχνικόφυλλάδ
ιοτουπροϊόντοςτοοποίοθαπροσκομίσει οοικονομικόςφορέαςεπίποινήαποκλεισμού.

Β.ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΑΘΛΗΤΙΚΟΥΤΑΡΤΑΝΓΗΠΕΔΟΥ

Προμήθεια  γραμμογράφησηςόπωςαυτήκαθορίζεταιστηνπαράγραφο6.12  της
πρότυπηςτεχνικήςπροδιαγραφήςΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2τηςΓ.Γ.Α.καιτουςδιεθνείςκανονισμούς
τηςδιεθνούςΟμοσπονδίαςWA(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρώηνIAAF)γιατουςσυνθετικούςτάπητες,πλήρωςγραμμογ
ραφημένοςκαι έτοιμοςγια χρήση.

Γ.ΛΟΙΠΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΟΑΘΛΗΤΙΚΟΤΑΡΤΑΝΓΗΠΕΔΟΥ

Ουποψήφιοςανάδοχοςπρέπειναυποβάλλειεπίποινήαποκλεισμού:

α) για τον τάπητα πάχους 13-15 χιλ: τεχνικό φυλλάδιο των υλικών που συνθέτουν τον
τάπηταταρτάν, πιστοποιητικό κατηγορίας class 1, εργαστηριακό έλεγχο εκπλήρωσης
των απαιτήσεωντου κανονισμού ΕΝ 14887:2013 και του κανονισμού ASTM F2157-
09:2012,  εργαστηριακού  ελέγχουακαυστότηταςκατάEN13501-1:2010καιISO11925-
2,εργαστηριακούελέγχουπροσδιορισμούτωνεκπομπώνVOC,φορμαλδεύδηςκαιαμμωνίαςκ
ατάISO16000,εργαστηριακούελέγχουπως



πληροίτιςαπαιτήσειςτουκανονισμούDIN18035-6:2014-
12γιαβαρέαμέταλλακαιεργαστηριακούελέγχουγιατονκανονισμό
REACHσύμφωναμετημέθοδο AfPSGS2014:01.

β)πιστοποίησηδιαχείρισηςποιότηταςκατάτοπρότυποISO9001:2015,περιβαλλοντικήςδια
χείρισης  κατά  το  πρότυπο  ISO  14001:2015  και  ενεργειακής  διαχείρισης  κατά  το
πρότυπο
ISO50001:2016τουοίκουπαραγωγήςτωνυλικώνπουσυνθέτουντονελαστικότάπηταταρτά
ν.

γ)πιστοποίησηδιαχείρισηςποιότηταςκατάτοπρότυποISO9001:2015,περιβαλλοντικήςδια
χείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά
τοπρότυπο  ISO  45001:2016,  ενεργειακής  διαχείρισης  κατά  το  πρότυπο  ISO
50001:2016, διαχείρισηςεπιχειρησιακής συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019,
με  πεδίο  την  κατασκευή  ελαστικούτάπητα  ταρτάν,  του  κατασκευαστή  ή  της
προμηθεύτριας  εταιρείας  η  οποία  θα  προμηθεύσει  στοδιαγωνιζόμενοτον
προσφερόμενοτάπητα.

δ)  πιστοποιητικό  της  WA  (Τάπητεςγυμναστηρίων)πρώην  IAAF)  κατηγορίας  class  1  για  την  απόδειξη  της
ακόλουθηςαπαίτησης:Οτάπηταςθαπρέπειαποδεδειγμέναναέχειτοποθετηθείτουλάχιστον
σεέναΣτάδιoκατηγορίαςclass1.

ε)λίστατουλάχιστοντεσσάρωνανάλογωνπεραιωμένωνέργωνήπρομηθειώνκατάτηντελευ
ταία πενταετία. Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υποβληθεί για την απόδειξή τους
είτεβεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε βεβαίωση προσωρινής ή οριστικής παραλαβής σε
περίπτωσηπαραλήπτηΔημόσιουφορέαείτετιμολόγιοκαιβεβαίωσηορθήςεκτέλεσηςσεπερίπ
τωσηπαραλήπτηΙδιωτικού δικαίου.

στ)πιστοποίησηενόςτουλάχιστοντεχνίτηεφαρμογήςγιατονελαστικότάπηταταρτάν.

Σημειώνεται πως για όλες τις πιστοποιήσεις ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδύναμων κατ’
αρ. 82 Ν.4412/2016.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφοράόλων   των απαιτούμενων υλικών
καιτωναπαραίτητωνμηχανημάτωνστοντόποτου έργου,  η  πλήρης προμήθεια,  σύμφωνα
με
τιςπροδιαγραφέςτωνυλικών,τηνΠρότυπηΤεχνικήΠροδιαγραφήτηςΓ.Γ.Α.καιτηντεχνικήπ
εριγραφήτηςμελέτης.

3.4.2             ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΩΝΕΙΔΩΝΤΗΣΟΜΑΔΑΣ  Β  

1. Μπασκέτακαλαθοσφαίρισηςπλήρηςμεμεταλλικόστυλοβάτη
Το  παρόν  είδος  θα  τοποθετηθεί  στα  δύο  (Τάπητεςγυμναστηρίων)2)  εξωτερικά  γήπεδα  καλαθοσφαίρισης
(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)
του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίουκαθώςκαιστοεξωτ
ερικόγήπεδοκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙεράςΟδούκαι Πλαταιών.



Προμήθεια,μεταφοράκαιεγκατάστασηστυλοβάτημπασκέταςηοποίαθαείναιδιατομήςτρα
πεζίου  παραλληλογράμμου  και  θα  δημιουργείται  από φύλλο της  λαμαρίνας  πάχους
3mmκατάλληλα διαμορφωμένο. Οι διαστάσεις στις άκρες του στυλοβάτη θα είναι 200
x 350 mm στηνβάση και 200 x 120 mm στην κορυφή, όπου εδράζεται το ταμπλό. Μέσα
στον στυλοβάτη θαηλεκτροσυγκολλούνται σωλήνες διαμέτρου από ¾’’ – 1’’ για την
σταθερότητά  του  (Τάπητεςγυμναστηρίων)αντιανέμια).Στο  κάτω μέρος  θα  τοποθετούνται  δύο  πλαίσια  από
γωνίες 70 x 70 x 7 mm τα οποία, το ένα θαηλεκτροσυγκολλείται στον στυλοβάτη και
το  άλλο  στο  ειδικό  μεταλλικό  πέδιλο  που  πακτώνεταιστοέδαφος.Οιπίνακεςθα
κατασκευάζονταιαπόPlexi-glass,  διαστάσεων:  1,05  x1,80  mκαι12mm πάχους  και  θα
στηρίζονται σε πλαίσιο από κοιλοδοκό 50x30x2 mm, ενώ ενδιάμεσα θατοποθετείται
παρέμβυσμα  από  ελαστικό  πάχους  3  mm  για  να  εξασφαλίζεται  η  αντοχή
τουπίνακα.Ηστήριξητουplex-
glassστοκοιλοδοκόθαγίνεταιμεειδικάφρεζαρισμένεςγαλβανισμένες  βίδες  και
παξιμάδια ασφαλείας. Στο πίσω μέρος του ταμπλό, θα τοποθετούνται4 αντηρίδες για
την  σταθερότητα  του  πίνακα.  Για  τη  σύνδεση  όλων  των  παραπάνω
στοιχείωνχρησιμοποιείται  ηλεκτροσυγκόλληση  ARGON.  Η  μπασκέτα  ολυμπιακού
τύπου θα πρέπει ναέχει πρόβολο 2,6μ. Η όλη κατασκευή θα βάφεται με τη μέθοδο της
ηλεκτροστατικής  βαφήςπούδρας.  Το  στεφάνι  θα  κατασκευάζεται  από  μασίφ  σίδερο
20mm σε χρώμα πορτοκαλί καιγατζάκια για την στήριξη του διχτύου. Το ακριβές ύψος
του από το έδαφος θα είναι 3,05 m και ηδιάμετρόςτουεσωτερικά 45cm.

Το δίχτυ θα είναι φτιαγμένο από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι. Θα
έχουνύψος  40εκ.  και  θα  είναι  φτιαγμένα  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  ανακόπτεται
στιγμιαία η ορμή τηςμπάλαςόταν περνάαπότοκαλάθι.

2. Συγκρότημααντισφαίρισης(τένις)
Το παρόν είδος θα τοποθετηθεί σε τρία (Τάπητεςγυμναστηρίων)3) εξωτερικά γήπεδα αντισφαίρισης (Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις) του
1ουΑθλητικού Κέντρου ΔάσουςΧαϊδαρίουεπί τηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου.

Το συγκρότημα αντισφαίρισης (Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις) θα περιλαμβάνει δύο ορθοστάτες και ένα δίχτυ
(Τάπητεςγυμναστηρίων)φιλέ).
Οιορθοστάτεςθαπρέπειναείναιαπόλυτασταθεροίκαιναδιαθέτουναπλόκαιασφαλήμηχανι
σμό  για  την  τάνυση  του  φιλέ.  Το  δίχτυ  θα  κρέμεται  από  ένα  σχοινί  ή  μεταλλικό
καλώδιο(Τάπητεςγυμναστηρίων)συρματόσχοινο) του οποίου η διάμετρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χιλ.
(Τάπητεςγυμναστηρίων)1/3 της ίντας). Αν οιορθοστάτες είναι τετράγωνοι, η κάθε πλευρά τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 15 εκατοστά (Τάπητεςγυμναστηρίων)6ίντσες). Ο κεντρικός τους άξονας θα πρέπει να είναι σε
απόσταση  91,4  εκ.  (Τάπητεςγυμναστηρίων)3  πόδια)  έξω  από
τηνκάθεπλαϊνήπλευράτουγηπέδου.Τούψοςτουςθαπρέπειναείναι1,07μ.απότηνεπιφάνεια
του γηπέδου. Στο σημείο του κέντρου το ύψος στο δίχτυ πρέπει να είναι 91,4εκ. (Τάπητεςγυμναστηρίων)3
πόδια). Σ’ αυτότο σημείο το δίχτυ συγκρατείται στην επιφάνεια του γηπέδου με μία
κατακόρυφη λωρίδα μελευκό χρώμα που το πλάτος της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5
εκατοστά  (Τάπητεςγυμναστηρίων)2  ίντσες).  Μία
λωρίδαμετοίδιοπλάτοςκαιχρώμαθακαλύπτειτοσχοινίήτοσυρματόσχοινοτάνυσηκαιαπότ
ιςδύο



πλευρές  του  φιλέ.  Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  τοποθετηθούν  οι  «ράβδοι  μονού
παιχνιδιού».Πρόκειται για ράβδους με διάμετρο ή πλευρά 7,5 εκ. που θα συγκρατούν
το  δίχτυ  στο  ύψος
του1,07μ.σεαπόσταση51,4εκ.απότηνεξωτερικήπλάγιαγραμμήτουμονούγηπέδουστηνπερ
ίπτωση που το διπλό γήπεδο χρησιμοποιείται για μονό. Το δίχτυ θα καλύπτει πλήρως
τοδιάστημα μεταξύ των ορθοστατών και θα έχει τόσο πυκνή πλέξη ώστε να μη μπορεί
να τοδιαπεράσειημπάλατου τένιςμετάαπόένα δυνατόκτύπημα.

3. Ποδηλατοστάτης

Τοπαρόνείδοςθατοποθετηθείεντόςτουευρύτερουχώρουτουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφ
αίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επί τωνοδών ΙεράςΟδούκαιΠλαταιών.

Οποδηλατοστάτηςθαπρέπειναείναιτουλάχιστονπέντε(Τάπητεςγυμναστηρίων)5)θέσεωνστήριξηςποδηλάτων.
Θα πρέπει  να περιλαμβάνει  για  τη  στήριξη  των ποδηλάτων τουλάχιστον  πέντε  (Τάπητεςγυμναστηρίων)5)
ανεξάρτητακαμπυλοειδή  σωληνοειδή  τεμάχια  τύπου  «U»  τοποθετημένα  παράλληλα.
Ηαπόσταση μεταξύδύο διαδοχικών τεμαχίων τύπου «U» θα πρέπει να είναι περίπου
700mm. Έκαστο σωληνοειδέςτεμάχιοθαθεμελιώνεταικατάλληλαστοέδαφος.
Ταπέντετεμάχιατύπου«U»γιατηστήριξητωνποδηλάτωνθααποτελούνταιαπόκαμπυλωμέν
ες  και  συγκολλημένες  σωλήνες  διαμέτρου  τουλάχιστον  45mm  και  πάχους
περίπου2,5mm.
Για  τη  διευκόλυνση  των  χρηστών,  ένα  τουλάχιστον  τεμάχιο  θα  πρέπει  να  φέρει
κατάλληλησήμανσηχρήσηςωςποδηλατοστάτης,ηοποίαθαπρέπειναείναιαπόλαμαρίναπάχ
ουςπερίπου5mm και διαμορφωμένηκατάλληλαμεκοπή λέιζερ.
O ποδηλατοστάτης θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 40cm, ύψος τουλάχιστον
80cm καισυνολικόμήκος τουλάχιστον 2.9m.
Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  ποδηλατοστάτη  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  σε
αμμοβολή καιηλεκτροστατικήβαφή.

4. Αθλητικόςτάπηταςγηπέδων
Τοπαρόνείδοςθατοποθετηθεί:
α)σεδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικά 
γήπεδακαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδού3ηςΣε
πτεμβρίου.
β)σεδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εκτωντριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔ
άσουςΧαϊδαρίου επί τηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου.

γ)στοεξωτερικόγήπεδοκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙεράςΟδούκαιΠλαταιών.

Οαθλητικόςτάπηταςγηπέδωνθαείναισυνολικούπάχους2,00χιλ.κατ’ελάχιστονμετελικήε
πίστρωση χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση

και



υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή,
καιβελτιωτικάαπόχρωσηςπράσινου,κόκκινουήκαφέήσυνδυασμούτους,πάνωσεασφαλτοτ
άπητα.

Οιεργασίεςτοποθέτησηςέχουνωςεξής:
i. Πριντηνέναρξητωνεργασιώντουπόστρωμαθαπρέπεινακαθαριστείεπιμελώςαπόσκόνε

ςκαιτυχόν υπολείμματα.
ii. Εν  συνεχεία  η  επιφάνεια  θα  ασταρώνεται  με  συγκολλητική  ρητίνη  για  την

εξασφάλισησωστής  πρόσφυσης  των  υλικών.  Η  ρητίνη  θα  εφαρμοστεί  σε  μια  ή
περισσότερες στρώσεις,έως  ότου  η  επιφάνεια  κορεστεί,  αποφεύγοντας  όμως την
δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, ηδε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ 150-
250gr/m2 σε δυο στρώσεις ανάλογα με τηναπορρόφησητουυποστρώματος.

iii. Σφράγισητωνπόρωντουυποστρώματος 
μεχυτό,αυτοεπιπεδούμενουλικό,ασφαλτικήςκαιακρυλικήςβάσηςδύοσυστατικώνσε 
πάχος1mm, με ειδικάεργαλεία(Τάπητεςγυμναστηρίων)ρακλέτες).

iv. Εφαρμογήτουιδιαίτεραελαστικού,χυτούυποστρώματοςακρυλικήςβάσηςσετουλάχιστ
ον3στρώσειςγιατηνεπίτευξηπάχους1,00–2,00 mmμε ειδικάεργαλεία(Τάπητεςγυμναστηρίων)ρακλέτες).

v. Χάραξη και γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφέςαπόχρώματασυμβατάμετονσυνθετικότάπητακαιανθεκτικάστηνυπεριώ
δηακτινοβολία.

Οιζητούμενεςπροδιαγραφέςτουπροσφερόμενουτύπουσυνθετικούτάπηταθααποδεικνύοντ
αι  με  τα  κάτωθι  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  τα  οποία  ο  διαγωνιζόμενος
οφείλειναυποβάλλειεπί ποινή αποκλεισμού:

1) Δείγματουτάπηταανεξαρτήτωςδιάστασης
2) Γραπτή  εγγύηση  ενός  (Τάπητεςγυμναστηρίων)1)  έτους,  από  το  διαγωνιζόμενοεάν  είναι  ο  ίδιος  ο

κατασκευαστήςήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμε
νοτονπροσφερόμενοτάπητα.

3) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την
κατασκευήακρυλικού ελαστικού τάπητα από το διαγωνιζόμενο εάν είναι ο ίδιος
ο  κατασκευαστής,
ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτονπροσφερό
μενοτάπητα.

4) ΣύστημαπεριβαλλοντικήςδιαχείρισηςκατάΙSO14001:2015μεπεδίοεφαρμογήςτηνκ
ατασκευήακρυλικούελαστικούτάπητααπότοδιαγωνιζόμενοεάνείναιοίδιοςοκατασ
κευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτον
προσφερόμενοτάπητα.

5) Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο
εφαρμογήςτην κατασκευή ακρυλικού ελαστικού τάπητα από το διαγωνιζόμενο
εάν  είναι  ο  ίδιος
οκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενοτον προσφερόμενοτάπητα.



6) Σύστημα  οδικής  ασφάλειας  κατά  ISO  39001:2012  με  πεδίο  εφαρμογής  την
κατασκευήακρυλικού ελαστικού τάπητα από το διαγωνιζόμενο εάν είναι ο ίδιος
ο  κατασκευαστής,
ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτονπροσφερό
μενοτάπητα.

7) ΣύστημαασφάλειαςπληροφοριώνκατάISO27001:2013μεπεδίοεφαρμογήςτηνκατα
σκευήακρυλικούελαστικούτάπητααπότοδιαγωνιζόμενοεάνείναιοίδιοςοκατασκευ
αστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμενοτον
προσφερόμενοτάπητα.

8) Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22301:2019 με πεδίο
εφαρμογήςτην κατασκευή ακρυλικού ελαστικού τάπητα από το διαγωνιζόμενο
εάν  είναι  ο  ίδιος
οκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενοτον προσφερόμενοτάπητα.

9) Πιστοποίησηενόςτουλάχιστοντεχνίτηεφαρμογήςαθλητικώνδαπέδων.

Γιαόλαταπαραπάνωισχύειηπρόβλεψηπερίισοδυνάμωνκατ’ άρ.82Ν.4412/2016.

5. Συνθετικόςχλοοτάπηταςγηπέδων τένις
Το  παρόν  είδος  θα  τοποθετηθεί  σε  ένα  (Τάπητεςγυμναστηρίων)1)  εκ  των  τριών  (Τάπητεςγυμναστηρίων)3)  εξωτερικών  γηπέδων
αντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρου
ΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας γηπέδου τένις θα είναι συνολικού ύψους 15 χιλ. ύψους
πέλους  15χιλιοστών  (Τάπητεςγυμναστηρίων)±1  χιλ)  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  μεγαλύτερο  καθώς
αλλοιώνεται η ταχύτητα τηςμπάλας, κατασκευασμένος από ίνες 100%πολυαιθυλενίου,
πάχους  τουλάχιστον  80
micron,γραμμικήςπυκνότηταςτουλάχιστον8800dtex,υψηλήςπυκνότηταςτουλάχιστον48.
300συρραφών, βάρους πέλους τουλάχιστον 1500 γρ/μ2, συνολικού βάρους τουλάχιστον
2500 γρ/μ2,πράσινης ή κόκκινης ή μπλε απόχρωσης. Η υπόβαση του θα αποτελείται από
πρώτη
στρώσηπολυπροπυλενίουκαιδεύτερηστρώσηλάτεξ.Οχλοοτάπηταςπληρώνεταιμεκατάλλ
ηλαμηχανικά  μέσα  με  ειδικά  διαβαθμισμένη  χαλαζιακή  άμμο  στρογγυλής
κοκκομετρίας  (Τάπητεςγυμναστηρίων)0,3-0,6mm),  πλυμένη  και  στεγνωμένη,  ποσότητας  14-18  kgr/m2.
Τοποθετείται με ιδιαίτερη προσοχή σερολά πλάτους συμφώνως του σχεδίου παραγωγής
του  εργοστασίου  παραγωγής  τα  οποία
αφούαπλωθούνσυγκολλούνταιστιςενώσειςμετακατάλληλαμέσα(Τάπητεςγυμναστηρίων)ταινίες,κόλλες,ειδικόγ
εωύφασμα κ.α.) ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες στην επιφάνειά του. Η επίστρωση
γίνεταιαφού προετοιμαστεί κατάλληλα η επιφάνεια υπόβασης. Η γραμμογράφηση του
αγωνιστικούχώρου θα γίνει από το ίδιο υλικό λευκού χρώματος, διαστάσεων σύμφωνα
με τους ισχύοντεςκανονισμούς.
Οιεργασίεςτοποθέτησηςέχουνωςεξής:

i. Πριντηνέναρξητωνεργασιώντουπόστρωμαθαπρέπεινακαθαριστείεπιμελώς.



ii. Ενσυνεχείαηεπιφάνειαθαδιαστρωθείμεάμμοσκυροδέματοςπροςεπιδιόρθωσητωνρύσε
ωντηςυποδομήςγιατηναποφυγήσυγκέντρωσηςόμβριων υδάτων.

iii. Ταρολλάτουχλοοτάπηταθασυγκολληθούνστιςενώσειςμεειδικέςταινίεςπάνωστηνοπο
ίαθαδιαστρωθείπολυουρεθάνηδύοσυστατικώνγιατηνάρρηκτησύνδεσήτους.

iv. Χάραξη και γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφέςαπόλευκόσυνθετικόχλοοτάπηταίδιων ακριβώςπροδιαγραφών.

v. Πλήρωσητηςεπιφάνειαςμεχαλαζιακήάμμοκοκκομετρίας0,3-
0,6χιλκαιποσότηταςγεμίσματος14-18 κιλά /τ.μ.

Οιζητούμενεςπροδιαγραφέςτουπροσφερόμενουτύπουσυνθετικούτάπηταθααποδεικνύοντ
αι  με  τα  κάτωθι  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  τα  οποία  ο  διαγωνιζόμενος
οφείλειναυποβάλλειεπί ποινή αποκλεισμού:

1) Δείγματουτάπηταανεξαρτήτωςδιάστασης.
2) Γραπτή  εγγύηση  ενός  (Τάπητεςγυμναστηρίων)1)  έτους,  από  το  διαγωνιζόμενοεάν  είναι  ο  ίδιος  ο

κατασκευαστήςήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμε
νοτονπροσφερόμενοτάπητα.

3) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την
κατασκευήγηπέδωνμεσυνθετικόχλοοτάπητααπότοδιαγωνιζόμενοεάνείναιοίδιοςο
κατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμε
νοτον προσφερόμενοτάπητα.

4) ΣύστημαπεριβαλλοντικήςδιαχείρισηςκατάΙSO14001:2015μεπεδίοεφαρμογήςτηνκ
ατασκευή γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα από το διαγωνιζόμενο εάν είναι ο
ίδιος
οκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενοτον προσφερόμενοτάπητα.

5) Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο
εφαρμογήςτην  κατασκευή  γηπέδων  με  συνθετικό  χλοοτάπητα  από  το
διαγωνιζόμενο  εάν  είναι
οίδιοςοκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγ
ωνιζόμενοτον προσφερόμενοτάπητα.

6) Σύστημα  οδικής  ασφάλειας  κατά  ISO  39001:2012  με  πεδίο  εφαρμογής  την
κατασκευήγηπέδωνμεσυνθετικόχλοοτάπητααπότοδιαγωνιζόμενοεάνείναιοίδιοςο
κατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζόμε
νοτον προσφερόμενοτάπητα.

7) ΣύστημαασφάλειαςπληροφοριώνκατάISO27001:2013μεπεδίοεφαρμογήςτηνκατα
σκευή γηπέδων με  συνθετικό χλοοτάπητα από  το  διαγωνιζόμενο  εάν  είναι  ο
ίδιος
οκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγωνιζό
μενοτον προσφερόμενοτάπητα.



8) Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22301:2019 με πεδίο
εφαρμογήςτην  κατασκευή  γηπέδων  με  συνθετικό  χλοοτάπητα  από  το
διαγωνιζόμενο  εάν  είναι
οίδιοςοκατασκευαστής,ήτηνπρομηθεύτριαεταιρείαηοποίαθαπρομηθεύσειστοδιαγ
ωνιζόμενοτον προσφερόμενοτάπητα.

9) Πιστοποίησηενόςτουλάχιστοντεχνίτηεφαρμογήςαθλητικώνδαπέδων.
10) ΣύστημαδιαχείρισηςποιότηταςκατάΙSO9001:2015μεπεδίοεφαρμογήςτηνπαρα

γωγήχλοοτάπητααπότοεργοστάσιοπαραγωγής.
11) ΣύστημαπεριβαλλοντικήςδιαχείρισηςκατάΙSO14001:2015μεπεδίοεφαρμογήςτ

ηνπαραγωγήχλοοτάπητααπότοεργοστάσιοπαραγωγής.
12) ΣύστημαασφάλειαςκαιυγιεινήςστηνεργασίακατάISO45001:2018μεπεδίοεφαρ

μογήςτηνπαραγωγή χλοοτάπητααπότοεργοστάσιοπαραγωγής.

Γιαόλαταπαραπάνωισχύειηπρόβλεψηπερίισοδυνάμωνκατ’ άρ.82Ν.4412/2016.

6. Περίφραξηγηπέδων
Τοπαρόνείδοςθατοποθετηθεί:
α)περιμετρικάτωντριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρου
ΔάσουςΧαϊδαρίου επί τηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου
β)περιμετρικάτουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)καιτουχώρουπλησίοντ
ουγηπέδου καλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδών ΙεράςΟδού καιΠλαταιών.

Περίφραξη  γηπέδων  αθλοπαιδιών  από  πλέγμα  Φ  3/5  χιλ.  γαλβανιζέ  45Χ45  χιλ.
στερεούμενο
σεορθοστάτεςαπόσιδηροσωλήνεςγαλβανισμένουςΦ2",βαρέωςτύπου(Τάπητεςγυμναστηρίων)πράσινηταινία)πακ
τωμένουςσε αποστάσεις 2,00Μσε τοιχείοαπόσκυρόδεμασεβάθος60 εκ.
Στο  κάτω  άκρο  των  ορθοστατών  θα  τοποθετούνται  με  ηλεκτροσυγκόλληση  πέντε
πτερύγιασιδηρά(Τάπητεςγυμναστηρίων)τζινέτια)πουθαενισχύσουντηνστερέωσητουσιδηροσωλήναστοσκυρόδε
μα.Οιορθοστάτες  θαστερεώνονται  μεταξύ  τους  σταεπάνω  άκρατους  με
σιδηροσωλήνεςγαλβανιζέΦ 1 1/2" και με ειδικά ταφ 2 1/2". Το ύψος της περίφραξης
από την στέψη του τοιχίου θα είναι 4,00Μ. Μετά την τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων
τεζαρισμένο  το  συρματόπλεγμα
τετραγωνικήςοπής45/45χιλ.καιπάχουςσύρματος3,5χιλ.θατοποθετηθούνεπίσηςτρίασύρμ
αταγαλβανισμένα, πάχους Φ 4 χιλ. (Τάπητεςγυμναστηρίων)ούγιες) ένα στο κάτω άκρο του συρματοπλέγματος
και
δύοενδιάμεσασείσεςαποστάσειςμεταξύτους,αφούανοιχθούνπροηγουμένωςτρύπεςστους
ορθοστάτεςγιαναπεράσουνοιούγιες.Επίσηςθατοποθετηθούνοιπροβλεπόμενεςλοξέςούγιε
ς.
Τακάτω  άκρατωνσιδηροσωλήνωνμε  ταστηρίγματατους  (Τάπητεςγυμναστηρίων)τζινέτια)  σε  μήκος  60εκ.
(Τάπητεςγυμναστηρίων)όσοεισχωρεί στο τοιχίο)  θα χρωματισθούν (Τάπητεςγυμναστηρίων)πριν την τοποθέτηση) με δύο στρώσεις
αντισκωριακούμίνιου.Τοπλέγμαθαεγκιβωτιστεί10CMμέσαστοτοιχίοβάσεως.Νασημειωθ
είότιοι



σιδηροσωλήνες  θα  τοποθετηθούν  απολύτως  κατακόρυφοι  ισοϋψείς  επί  του  αυτού
επιπέδου.Στην  περίφραξη  περιλαμβάνεται  και  η  κατασκευή  της  πόρτας  έκαστου
γηπέδου
αθλοπαιδιών,μεσιδερένιοπλέγμαοντουλέ40/40.Δηλαδήυλικάενγένεικαιμικροϋλικάεπίτ
όπουκαιεργασίαπλήρουςκαιέντεχνηςκατασκευής,τοποθέτησηςκαι πάκτωσης.

7. Σετεννέα(9)οργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου
Το  παρόν  είδος  θα  τοποθετηθεί  πλησίον  του  χώρου  του  εξωτερικού  γηπέδου
καλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ) επί των οδών Ιεράς Οδού και Πλαταιών και στους τρεις
εξωτερικούς χώρους άθλησηςοι οποίοιθα επιλεγούναπότοΔήμοΧαϊδαρίου.

i. Όργανοαερόβιαςβάδισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)διπλό)  
Διπλό  όργανο  αερόβιας  γυμναστικής  βάδισης  αέρος  για  την  εκγύμναση  και
ενδυνάμωση τωνμυών των άνω και κάτω άκρων, της μέσης και των κοιλιακών, που θα
βελτιώνειτην ευκαμψία,τον συντονισμό και τη σταθερότητα των άνω και κάτω άκρων
και της μέσης και θα βοηθάειστην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.
Μέσω της συγκεκριμένης αερόβιαςάσκησης θα γυμνάζεται και θα αποκτά ευελιξία όλο
το σώμα, καθώς γίνεται επιτάχυνση τηςκυκλοφορίαςτουαίματος.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστηςόρθιος,κρατώνταςτιςλαβέςκαιέχονταςταπέλμα
ταστους  υποδοχείς  πελμάτων,κινεί  μπρος  -  πίσω  πόδια  και  χέρια  και  συγχρονίζει
τηνκίνησητωνάνωκαι κάτωάκρων, σε ρυθμόβαδίσματος.

ii. Όργανοελλειπτικήςκίνησηςποδιών(Τάπητεςγυμναστηρίων)διπλό)  
Διπλόόργανοελλειπτικήςκίνησηςποδιών,γιατηνεκγύμνασηκαιενδυνάμωσητηςσπονδυλι
κήςστήληςκαιτουισχίου,πουθαβοηθάειστηνενδυνάμωσητηςκαρδιοαναπνευστικήςλειτου
ργίας,τηςκυκλοφορίαςτουαίματοςκαιτηςλειτουργίαςτουπεπτικούσυστήματος.
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται, όταν ο κάθε χρήστης όρθιος, κρατώντας σφιχτά τις λαβές
με ταδύο χέρια και έχοντας και τα δύο του πέλματα στον υποδοχέα πελμάτων, κινεί
αριστερά - δεξιάταπόδια απότημία πλευράστηνάλλη, όπωςένα εκκρεμές.

iii. Όργανοαεροβικήςβάδισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μονό)  
Μονόόργανοβάδισηςαέρος,γιατηνεκγύμνασηκαιενδυνάμωσητωνμυώντωνκάτωάκρωνκ
αιτηςμέσης,πουθαβελτιώνειτηνευκαμψία,τονσυντονισμόκαιτησταθερότητατωνκάτωάκ
ρωνκαι της μέσης και θα βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας.Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστηςόρθιοςκαικρατώνταςσφιχτάτηστα
θερήμπάραμετα 2 χέρια, κινείτα πόδιασε ρυθμόβαδίσματος.

iv. Όργανοδιάτασηςποδιώνκαιεκγύμνασηςκοιλιακών(Τάπητεςγυμναστηρίων)διπλό)  
Διπλόόργανοέκτασηςποδιών,γιατηνεκγύμναση καιενδυνάμωσητωνμυώντωνκάτω 
άκρων,τηςμέσηςκαιτων κοιλιακών.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστηςκαθήμενος,κρατώνταςτιςχειρολαβέςκαιπατώντ
αςταπέλματαστουςυποδοχείςπελμάτων,εκτείνειταπόδιατου,μεαντίβαροτοβάρος



τουσώματος.

v. Όργανοποδηλάτου(Τάπητεςγυμναστηρίων)μονό)  
Μονό  όργανο  ποδηλάτου  για  την  εκγύμναση  και  ενδυνάμωση  της  περιοχής  της
μέσης, τωνποδιών, των κοιλιακών, των χεριών και των ώμων που θα βελτιώνει την
καρδιοαναπνευστικήλειτουργία.  Θα  συμβάλλει  στη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  του
αίματος, τους ρευματισμούς καιστηνεκγύμνασητωναδύναμωνμυϊκώνομάδων.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεται  ότανο    καθήμενος  χρήστης  συγχρονίζει  και  κινεί  τα
κάτωάκραεν είδηποδηλατικήςκίνησης.

vi. Όργανοεκγύμνασηςμέσηςκαικοιλιακών(Τάπητεςγυμναστηρίων)τριπλό)  
Τριπλό όργανο εκγύμνασης μέσης και κοιλιακών για τη διάταση και ενδυνάμωση των
μυών τηςμέσης και των κοιλιακών. Το όργανο θα περιλαμβάνει δύο θέσεις για όρθια
χρήση και μία θέσημεσέλατύπου ποδηλάτου για καθήμενοχρήστη.
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, κρατώντας σφιχτά την κυκλική μπάρα με
τα δύοχέρια,κινείτον κορμό τουδεξιόστροφα καιαριστερόστροφα.

vii. Όργανοεκγύμνασηςώμωνκαιβραχιόνων(Τάπητεςγυμναστηρίων)διπλό)  
Διπλό όργανο εκγύμνασης των καρπών, των βραχιόνων, των ώμων και των αρθρώσεων
για τηνενδυνάμωσή τους. Το όργανο θα αποτελείται από ένα ζεύγος περιστρεφόμενων
δίσκων και έναπεριστρεφόμενοτιμόνι.
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, κρατώντας το ζεύγος των δίσκων ή το
τιμόνι, ταπεριστρέφειμε τηφορά τωνδεικτώντου ρολογιού καιαντίστροφα.

viii. Όργανοπάγκοςεκγύμνασηςκοιλιακώνκαιραχιαίων(Τάπητεςγυμναστηρίων)μονό)  
Μονόόργανοπάγκουκοιλιακών,γιατηνεκγύμνασητωνκοιλιακώνμυών,τωνμυώντηςμέσης
και τηςπλάτηςκαιτηβελτίωσητηςλειτουργίαςτηςκαρδιάς καιτων πνευμόνων.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστης,ξαπλωμένοςστονπάγκο,ανυψώνειτονκορμότου
χρησιμοποιώντας τουςκοιλιακούςμύεςτου.

ix. Όργανοεκγύμνασηςποδιών(Τάπητεςγυμναστηρίων)μονό)  
Μονό  όργανο  εκτάσεων,  για  την  εκγύμναση  και  ενδυνάμωση  των  μηριαίων
τετρακέφαλων, τηςμέσηςκαι των κοιλιακών μυών.
Η άσκηση επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, καθήμενος και με τα πέλματα στηριζόμενα
κάτω απότη ανυψούμενη μπάρα, με τα πόδια σε γωνία ίση ή μικρότερη των 90 μοιρών
και κρατώντας τιςχειρολαβές εκτείνει τα πόδια προς τα πάνω, μέχρι αυτά να έχουν
έρθει  σε  ευθεία
γραμμή,ανυψώνονταςταυτόχρονατηνμπάρατωνποδιώνμεαντίβαροτοβάροςτουσώματοςτ
ου.

ΓενικάΣτοιχείαγιατoσετεννέα(9)οργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρουσετεννέα(9)οργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου

I. Τα όργανα άθλησης του ‘σετ εννέα (Τάπητεςγυμναστηρίων)9)  οργάνων άθλησης υπαίθριου χώρου’  θα
πρέπει  ναείναι  κατασκευασμένα με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16630.  Ο
κάθε
διαγωνιζόμενοςοφείλειναυποβάλλειμαζίμετηντεχνικήτουπροσφορά,τοπιστοποιητι
κόΕΝ16630για



όλαταπροσφερόμεναόργαναάθλησης‘σετεννέα(Τάπητεςγυμναστηρίων)9)οργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου
’.

II. Η εταιρεία κατασκευής των οργάνων άθλησης,  πρέπει  να είναι  πιστοποιημένη
κατά  ISO9001  Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας,  ISO  14001  Περιβαλλοντική
Διαχείριση  και  OHSAS18001  ή  ISO  45001  Σύστημα  Διαχείρισης  Υγείας  &
Ασφάλειας  στην  Εργασία  ή  αντίστοιχαισοδύναμα  σε  ισχύ.  Τα  εν  λόγω
πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  υποβάλλονται  στην
τεχνικήπροσφοράτουδιαγωνιζόμενου.Όλατααναφερόμεναδικαιολογητικάθαπρέπει
ναπροσκομιστούναπότουςσυμμετέχοντεςστοδιαγωνισμό.

III. Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό
χώρο,  ναέχουν  στιβαρότητα  και  σταθερότητα,  να  τοποθετούνται  σταθερά  στο
έδαφος και να μηνμπορούνναμετακινούνταιαπότουςχρήστες.

IV. Ο πλήρης εξοπλισμός θα παρέχει ικανοποιητική κίνηση και εξάσκηση για κάθε
μυϊκήομάδαμεβάσητηνεργονομία.Ταόργαναδενθαέχουνκαμίαεπικίνδυνηεπιφάνεια.

V. Η  λειτουργία  των  οργάνων  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  σε  αρθρωτό  σύστημα
προκειμένου
οασκούμενοςναέλκειήνασηκώνειτοβάροςτουίδιουτουσώματόςτουςχωρίςνααπαιτεί
ταικανέναςμηχανισμόςδιαβάθμισηςδυσκολίαςτηςάσκησης.

VI. Το σύστημα εγκατάστασης θα εγγυάται άριστη σταθερότητα για τα μηχανήματα
και θαμεταφέρει το φορτίο της ευκινησίας και αιώρησης απευθείας στο έδαφος.
Ως εκ τούτουοεξοπλισμόςθαείναιάκαμπτος.

VII. Καθώς το  υπαίθριο  γυμναστήριο  θα  λειτουργεί  χωρίς  την  παρουσία γυμναστή
ταόργαναθαπρέπειναφέρουνευανάγνωστεςταμπέλες,μεαναλυτικέςοδηγίεςχρήσεως
καιενημέρωσηςωςπροςτουςασκούμενουςμύες,ηλικιακήομάδαχρηστών,
κιλάχρηστώνκ.λπ.στην Ελληνική Γλώσσα.

VIII. Εγκατάστασητωνοργάνωνάθλησης:
Η εγκατάσταση των οργάνων θα γίνεται πάνω σε σταθερό έδαφος με επίπεδη
επιφάνειααπόοποιοδήποτευλικόείτεμεπάκτωσησεβάσειςοπλισμένουσκυροδέματο
ςείτεαπευθείαςμεχρήσηχημικώναγκυρίωντύπουhiltiγιαλόγουςσταθερότητας.

Χαρακτηριστικάγιαταόργανατουσετεννέα(9)οργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου

 Υλικόκατασκευής-βαφήοργάνωνκαιτοποθέτησησωλήνωνοργάνωνάθλησης  

Ταόργαναάθλησηςγιαυπαίθριοχώροθαείναικατασκευασμένααπόχαλύβδινουςσωλή
νεςοιοποίοιθασυγκολληθούνσύμφωναμεταΕυρωπαϊκάΠρότυπα.



Οι  κύριοι  φέροντες  στύλοι  θα  αποτελούνται  από  σωλήνες  χάλυβα  διαμέτρου
τουλάχιστον110mmκαι πάχουςπερίπου3mm.

Οι  χειρολαβές,  τα πεντάλ ποδηλασίας,  τα καλύμματα των σωλήνων,  τα μονά
πέλματα,
ταδιπλάπέλματα,οιπλάτεςκαιτακαθίσματαθαείναικατασκευασμένααπόπολυαιθυλ
ένιο.

Η  παραγωγή  θα  γίνεται  με  τρόπο  ώστε  θα  εμποδίζεται  το  ξεθώριασμα  του
χρώματος τωνοργάνων άθλησης και θα συμβάλει στη διατήρηση του χρώματος,
για  μεγαλύτερο  χρονικόδιάστημα.  Οι  βαφές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  το
χρωματισμό όλων των μερών τωνοργάνων άθλησης θα είναι σύμφωνες με τους
κανονισμούς και τα πρότυπα ώστε να μηνβλάπτουντηνυγείατωνχρηστών.

Σχετικά  με  το  χρώμα,
γιατηνκαλύτερηπρόσφυσητουχρώματοςκαιτηνκαλύτερηαντοχήσε  εφελκυσμό  για
τις  συγκολλημένες  επιφάνειες,  σε  όλα  τα  μεταλλικά  μέρη
θαακολουθείταιηδιαδικασία
τηςαμμοβολής,ενώηδιαδικασίαβαφήςθαακολουθείταακόλουθα  στάδια:  Όλα  τα
κύρια και επιμέρους μεταλλικά μέρη θα πρέπει να καλύπτονταιηλεκτροστατικά με
βαφή  πούδρας.  Τα  ηλεκτροστατικά  βαμμένα  υλικά  θα
τοποθετούνταισεκλίβανοθέρμανσηςσεθερμοκρασία200-
220οCγιατουλάχιστον20λεπτά.

Οισωλήνεςσύνδεσηςτουκύριουπλαισίουτουσυστήματοςθαπρέπεινασυγκολλούνται
σεένασύστημασύμπλεξης.Ησυγκόλλησητηςπροαναφερθείσαςδομήςθαγίνεταιμεενε
ργόαέριομετάλλων(Τάπητεςγυμναστηρίων)MAG).

 Χαρακτηριστικάπελμάτων-καθισμάτων-πλάτες      

Όλα τα καθίσματα,  οι  πλάτες καθισμάτων και τα στηρίγματα ποδιών/πέλματα
που θαχρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά φύλλα 3mm με
επικάλυψηαπό  πολυαιθυλένιο  με  τη  μέθοδο  της  έγχυσης  και  θα  πρέπει  να
στερεώνονται στο κύριοσώμαμετηβοήθειαγαλβανισμένωνβιδών.

 Σύστημααγκύρωσης–Βάσεις  

Το σύστημα αγκύρωσης περιλαμβάνει προπαρασκευασμένους στύλους, οι οποίοι
θα είναιαγκυρωμένοι μέσα σε τσιμέντο τουλάχιστον 0,35m και θα χρησιμεύουνως
βάσεις  τηςδομής.  Μετά  την  εγκατάσταση,  ο  κάθε  σωλήνας  διαμέτρου
τουλάχιστον  110mm  που  θαείναι  σε  επαφή  με  το  έδαφος  θα  καλύπτεται  με
κατάλληλο  πλαστικό  καπάκι,  με  σκοπό
νακαλύψειτηναγκύρωσηώστεναμηνείναιορατός.Τακατώτερατμήματατωναμμοβολι
σμένωνσωλήνωντουκυρίωςσώματοςθαπρέπειναείναιστερεωμέναστοέδαφοςμέσωσ
υγκόλλησηςχρησιμοποιώνταςκατάλληλεςφλάντζεςαπόχάλυβα.

8. Σταθμόςάθλησηςυπαίθριουχώρου
Τοπαρόνείδοςθατοποθετηθείπλησίοντουχώρουτουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης



(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)  επί  των  οδών  Ιεράς  Οδού  και  Πλαταιών  και  στους  τρεις  εξωτερικούς
χώρους άθλησηςοι οποίοιθα επιλεγούναπότοΔήμοΧαϊδαρίου.

Οσταθμόςάθλησηςυπαίθριουχώρουθαπρέπεινααποτελείταιαπόμίαοροφή,επτάτουλάχιστ
ονκατακόρυφουςστύλουςοιοποίοιθαστηρίζουντηνοροφή,τρίατουλάχιστονκαθίσματα
κάτω  από  την  οροφή,  μία  εξαγωνική  πλατφόρμα  και  έξι  (Τάπητεςγυμναστηρίων)6)  όργανα  γυμναστικής.
Ταόργανα άθλησης θα πρέπει να στηρίζονται σε έξι (Τάπητεςγυμναστηρίων)6) τουλάχιστον στύλους και θα
είναι ταπαρακάτω:

i. Όργανοελλειπτικήςκίνησηςποδιών  
Όργανο  ελλειπτικής  κίνησης  ποδιών,για  την  εκγύμναση  και  ενδυνάμωση  της
σπονδυλικήςστήληςκαιτουισχίου,πουθαβοηθάειστηνενδυνάμωσητηςκαρδιοαναπνευστι
κήςλειτουργίας,τηςκυκλοφορίαςτουαίματοςκαι
τηςλειτουργίαςτουπεπτικούσυστήματος.
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται, όταν ο κάθε χρήστης όρθιος, κρατώντας σφιχτά τις λαβές
με ταδύο χέρια και έχοντας και τα δύο του πέλματα στον υποδοχέα πελμάτων, κινεί
αριστερά - δεξιάταπόδια απότημία πλευρά στηνάλλη, όπωςένα εκκρεμές.

ii. Όργανοαεροβικήςβάδισης  
Όργανο βάδισης αέρος, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών των κάτω άκρων
και τηςμέσης, που θα βελτιώνειτην ευκαμψία, τον συντονισμό και τη σταθερότητα των
κάτω  άκρωνκαι  τηςμέσηςκαιθαβοηθάειστηνενδυνάμωση
τηςκαρδιοαναπνευστικήςλειτουργίας.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστηςόρθιοςκαικρατώνταςσφιχτάτησταθερήμπάραμε
τα 2 χέρια, κινείτα πόδιασε ρυθμόβαδίσματος.

iii. Όργανοποδηλάτου  
Όργανο ποδηλάτου για την εκγύμναση και ενδυνάμωση της περιοχής της μέσης, των
ποδιών,τωνκοιλιακών,τωνχεριώνκαιτωνώμωνπουθαβελτιώνειτηνκαρδιοαναπνευστική
λειτουργία.  Θα  συμβάλλει  στη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  του  αίματος,  τους
ρευματισμούς καιστηνεκγύμνασητωναδύναμωνμυϊκώνομάδων.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεται  ότανοκαθήμενος  χρήστης  συγχρονίζει  και  κινεί  τα κάτω
άκραενείδηποδηλατικήςκίνησης.

iv. Όργανοεκγύμνασηςστήθουςκαιπλάτης  
Όργανο  για  την  εκγύμναση  και  ενδυνάμωση  των  μυών  του  άνω  στήθους  και  της
πλάτης που θαβελτιώνειτην καρδιοαναπνευστικήλειτουργία.
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης καθήμενος, αφού σηκώσει τα χέρια για να
τατοποθετήσει στις λαβές άνωθεν και κρατώντας σφιχτά τις λαβές με τα δύο χέρια,
κινεί τις λαβέςπροςτα κάτω.

v. Όργανοπάγκοςεκγύμνασηςκοιλιακώνκαιραχιαίων  
Όργανοπάγκουκοιλιακών,γιατηνεκγύμνασητωνκοιλιακώνμυών,τωνμυώντηςμέσηςκαιτ
ηςπλάτηςκαιτηβελτίωση τηςλειτουργίαςτηςκαρδιάς καιτωνπνευμόνων.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστης,ξαπλωμένοςστονπάγκο,ανυψώνειτονκορμό



τουχρησιμοποιώνταςτουςκοιλιακούςμύεςτου.

vi. Όργανοδιάτασηςποδιώνκαιεκγύμνασηςκοιλιακών  
Όργανο έκτασης ποδιών,  για  την εκγύμναση και  ενδυνάμωση των μυών των κάτω
άκρων, τηςμέσηςκαι των κοιλιακών.
Ηάσκησηθαεπιτυγχάνεταιότανοχρήστηςκαθήμενος,κρατώνταςτιςχειρολαβέςκαιπατώντ
ας  τα πέλματα στους  υποδοχείς  πελμάτων,  εκτείνει  τα πόδια  του,  με  αντίβαρο το
βάροςτουσώματος.

ΓενικάΣτοιχείαγιατο‘σταθμόάθλησηςυπαίθριουχώρου’

I. Ο ‘σταθμός άθλησης υπαίθριου χώρου’ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος με
βάση  τοευρωπαϊκό  πρότυπο  EN  16630.  Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να
υποβάλλει μαζί με τηντεχνική του προσφορά, το πιστοποιητικό ΕΝ 16630 για το
‘σταθμό άθλησης υπαίθριουχώρου’.

II. Ηεταιρείακατασκευήςτου‘σταθμούάθλησηςυπαίθριουχώρου’,πρέπειναείναιπιστο
ποιημένηκατάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλοντική
Διαχείριση  και  OHSAS  18001  ή  ISO  45001  Σύστημα  Διαχείρισης  Υγείας  &
Ασφάλειας
στηνΕργασίαήαντίστοιχαισοδύναμασεισχύ.Ταενλόγωπιστοποιητικάθαπρέπειναυ
ποβάλλονταιστηντεχνικήπροσφοράτουδιαγωνιζόμενου.Όλατααναφερόμεναδικαι
ολογητικάθαπρέπειναπροσκομιστούναπότουςσυμμετέχοντεςστοδιαγωνισμό.

III. Τα  όργανα  του  ‘σταθμού  άθλησης  υπαίθριου  χώρου’  πρέπει  να  είναι
κατασκευασμένακατάλληλα  για  χρήση  σε  εξωτερικό  χώρο,  να  έχουν
στιβαρότητα και σταθερότητα, νατοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην
μπορούν να μετακινούνται από τουςχρήστες.

IV. Ο πλήρης εξοπλισμός θα παρέχει ικανοποιητική κίνηση και εξάσκηση για κάθε
μυϊκήομάδαμεβάσητηνεργονομία.Ταόργαναδενθαέχουνκαμίαεπικίνδυνηεπιφάνει
α.

V. Η  λειτουργία  των  οργάνων  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  σε  αρθρωτό  σύστημα
προκειμένου
οασκούμενοςναέλκειήνασηκώνειτοβάροςτουίδιουτουσώματόςτουςχωρίςνααπαιτ
είταικανέναςμηχανισμόςδιαβάθμισηςδυσκολίαςτηςάσκησης.

VI. Το σύστημα εγκατάστασης θα εγγυάται άριστη σταθερότητα για τα μηχανήματα
και θαμεταφέρει το φορτίο της ευκινησίας και αιώρησης απευθείας στο έδαφος.
Ως εκ τούτουοεξοπλισμόςθαείναιάκαμπτος.

VII. Καθώςο‘σταθμόςάθλησηςυπαίθριουχώρου’θαλειτουργείχωρίςτηνπαρουσίαγυμνα
στή  θα  πρέπει  να  φέρει  ευανάγνωστες  ταμπέλες,  με  αναλυτικές  οδηγίες
χρήσεωςκαιενημέρωσηςωςπροςτουςασκούμενουςμύες,ηλικιακήομάδαχρηστών,κι
λάχρηστώνκ.λπ.στην Ελληνική Γλώσσα.



VIII. Εγκατάστασητωνοργάνωνάθλησης:
Η εγκατάσταση των οργάνων θα γίνεται πάνω σε σταθερό έδαφος με επίπεδη
επιφάνειααπόοποιοδήποτευλικόείτεμεπάκτωσησεβάσειςοπλισμένουσκυροδέματο
ςείτεαπευθείαςμεχρήσηχημικώναγκυρίωντύπουhiltiγιαλόγουςσταθερότητας.

Χαρακτηριστικάγιατο‘σταθμόάθλησηςυπαίθριουχώρου’

 Υλικάκατασκευής  

Οικύριοιφέροντεςστύλοιθααποτελούνταιαπόσωλήνεςχάλυβαδιαμέτρουτουλάχισ

τον110mmκαιπάχουςπερίπου3mm.

Η εξαγωνική πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό

φύλλοπάχους2mmαπόDKPήάλλοκατάλληλουλικό.

Ηοροφή,τατρίακαθίσματακάτωαπότηνοροφή,τακαλύμματατωνσωλήνων,ταμονά

πέλματα, τα διπλά πέλματα, οι πλάτες και τα καθίσματα των οργάνων άθλησης

θαείναικατασκευασμένααπόπολυαιθυλένιο.

 Βαφές  

Η  παραγωγή  θα  γίνεται  με  τρόπο  ώστε  θα  εμποδίζεται  το  ξεθώριασμα  του

χρώματοςτων οργάνων άθλησης και θα συμβάλει στη διατήρηση του χρώματος,

για  μεγαλύτεροχρονικό διάστημα.  Οι  βαφές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  το

χρωματισμό όλων τωνμερών των οργάνων άθλησης θα είναι σύμφωνες με τους

κανονισμούς και τα πρότυπαώστεναμηνβλάπτουντηνυγείατωνχρηστών.

3.4.3      ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΩΝΕΙΔΩΝΤΗΣΟΜΑΔΑΣ  Γ  

1. Φωτιστικάγηπέδουστίβου

Τοπαρόνείδοςθατοποθετηθείστοεξωτερικόγήπεδοστίβουτου1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσου
ςΧαϊδαρίου επίτηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου.
Ταφωτιστικάθαπρέπειναείναιδιαθέτουνσώμαανθεκτικόστηδιάβρωση.Τοσώματουπροβο
λέα  θα  διαθέτει  ενσωματωμένες  ψήκτρες  αλουμινίου.  Ο  οπτικός  φακός  θα
πρέπειναείναι ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η κατασκευή θα είναι αρθρωτή
(Τάπητεςγυμναστηρίων)modular). Τααρθρωτά στοιχεία (Τάπητεςγυμναστηρίων)modules) θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανεξάρτητης
ρύθμισης
κλίσηςκάθεπροβολέαμεεμφανήβαθμονόμηση.Tαφωτιστικάθαπρέπειναπεριλαμβάνουνεξ
ωτερικήαντικεραυνική προστασία ανά φωτιστικό≥20KV.



Τα φωτιστικά θα πρέπει να ικανοποιούν επί ποινή αποκλεισμού, τα κατ΄ελάχιστον
τεχνικάχαρακτηριστικά:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συνολικόβάροςπροβολέα <25kg

ΔείκτηςπροστασίαςIP ≥66

ΔείκτηςπροστασίαςΙΚ ≥9

Ισχύςσυνολική ≤24.000W

Απόδοση(Τάπητεςγυμναστηρίων)lm/W) ≥150

Απόδοσηχρώματος(Τάπητεςγυμναστηρίων)CRI) ≥70

Θερμοκρασίαχρώματος(Τάπητεςγυμναστηρίων)K) 4000K-5000K

Γωνία Δέσμης 30οέως60ο±5o

ΤύποςLED chip SMD

ΧρόνοςΖωής(Τάπητεςγυμναστηρίων)h) ≥100.000

Επιπλέον το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει φωτομετρικό αρχείο σε μορφή .ies για
χρήση σεανοιχτόλογισμικό.

Οιζητούμενεςπροδιαγραφέςτωνπροσφερόμενωνφωτιστικώνθααποδεικνύονταιμετακάτ
ωθιαπαιτούμεναπιστοποιητικά-
εκθέσειςδοκιμώνπροβολέωνγηπέδων,ταοποίαοδιαγωνιζόμενοςοφείλεινα  υποβάλλειεπί
ποινή αποκλεισμού:

1. Δείγμα
2. ΠιστοποίησηLVDDirective2014/35/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαΕΝ60598-2-5,ΕΝ60598-

1,ΕΝ62471,ΕΝ62493,ΕΝ62031)καισχετικήαναφοράδοκιμής.ΠιστοποίησηISO170
25εργαστηρίου

3. ΠιστοποίησηEMCDirective2014/30/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαEN55015,EN61547,EN61000-3-
2,EN61000-3-3)καισχετικήαναφοράδοκιμής.ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου

4. ΑναφοράδοκιμήςRoHSDirective2011/65/EU.
5. ΑναφοράΔοκιμήςIK(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυποIEC62262).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου
6. ΑναφοράΔοκιμήςIP(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυποIEC60598-2-

5,ΕΝ62031,ΕΝ62471).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου
7. LM80έκθεσηδοκιμήςμεReportedL70Tm21-11>100.000h
8. UVέκθεσηδοκιμής



9. Μελέτη  φωτισμού γηπέδου   διαστάσεων   100μ.   Χ   64   μ.
μεύψοςιστών30μ.τοποθετημένωνστιςγωνίεςτουγηπέδουμεαπαίτησησεlux:
Eav≥200lx,U0≥0.6

10. ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλον
τικήΔιαχείρισητου κατασκευαστή

2. Φωτιστικάγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(μπάσκετ)

Το παρόν είδος θα τοποθετηθεί στο εξωτερικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ) επί
τωνοδώνΙεράς Οδού καιΠλαταιών.
Ταφωτιστικάθαπρέπειναδιαθέτουνσώμαανθεκτικόστηδιάβρωση.Τοσώματουπροβολέαθ
αδιαθέτειενσωματωμένεςψήκτρεςαλουμινίου.Οοπτικόςφακόςθαπρέπειναείναιανθεκτικ
ός  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Η  κατασκευή  θα  είναι  αρθρωτή  (Τάπητεςγυμναστηρίων)modular).  Τα
αρθρωτάστοιχεία(Τάπητεςγυμναστηρίων)modules)θαπρέπειναέχουνδυνατότηταανεξάρτητηςρύθμισηςκλίσηςκά
θεπροβολέα  μεεμφανή  βαθμονόμηση.  Tα  φωτιστικά  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν
εξωτερικήαντικεραυνικήπροστασία ανά φωτιστικό≥20KV.
Τα φωτιστικά θα πρέπει να ικανοποιούν επί ποινή αποκλεισμού, τα κατ΄ελάχιστον
τεχνικάχαρακτηριστικά:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Συνολικόβάροςπροβολέα <8kg

ΔείκτηςπροστασίαςIP ≥66

ΔείκτηςπροστασίαςΙΚ ≥09

Ισχύςσυνολική ≤2.000W

Απόδοση(Τάπητεςγυμναστηρίων)lm/W) ≥150

Απόδοσηχρώματος(Τάπητεςγυμναστηρίων)CRI) ≥70

Θερμοκρασίαχρώματος(Τάπητεςγυμναστηρίων)K) 4000K-5000K

Γωνία Δέσμης 30οέως90ο±5o

ΤύποςLED chip SMD

ΧρόνοςΖωής(Τάπητεςγυμναστηρίων)h) ≥100.000

Επιπλέοντοφωτιστικόθαπρέπειναδιαθέτειφωτομετρικόαρχείοσεμορφή.iesγιαχρήσησεανοιχτόλ
ογισμικό.

Ταφωτιστικάθαπρέπεινασυνοδεύονταιαπό:
1. Δείγμα
2. ΠιστοποίησηLVDDirective2014/35/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαΕΝ60598-2-5,ΕΝ60598-

1,ΕΝ62471,ΕΝ62493,ΕΝ62031).ΠιστοποίησηISO17025 εργαστηρίου
3. ΠιστοποίησηEMCDirective2014/30/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)πρότυπαEN55015,EN61547,EN61000-3-

2,EN61000-3-3).Πιστοποίηση ISO 17025 εργαστηρίου

4. ΑναφοράδοκιμήςRoHSDirective2011/65/EU(Τάπητεςγυμναστηρίων)IEC62321)
5. ΑναφοράΔοκιμήςIP66(Τάπητεςγυμναστηρίων)IEC60598-1).ΠιστοποίησηISO17025εργαστηρίου



6. LM80έκθεσηδοκιμήςμεReportedL70Tm21-11>100.000h
7. Μελέτηφωτισμούγηπέδουδιαστάσεων40μ.Χ20μ.μεύψοςιστών8μ.τοποθετημένωνσ

τιςγωνίεςτουγηπέδου μεαπαίτηση σε lux: Eav ≥75lx,U0 ≥0.5
8. ΠιστοποιητικάISO9001ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότητας,ISO14001Περιβαλλοντικ

ήΔιαχείρισητου κατασκευαστή.

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΑναπλ.Δ/

ντριαΑθλητισμού,Παι

δείας&Πολιτισμού

ΗΑναπλ.Δ/ντριαΤεχνικώνΥπηρεσιών

ΧρυσικοπούλουΑθηνά

ΠΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓ
ΗΣ

ΣυλάκουΜαρία,

ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
MSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV:37450000-
7(Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμόςυπαίθριωναθλημάτωνκαιαθλημάτ
ωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

4.ΓΕΝΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ1οΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  παρούσα  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  καινούριου  εξοπλισμού  ήτοι
αθλητικούτάπηταταρτάν,αθλητικούεξοπλισμούεξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένι
ς)καικαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),οργάνωνάθλησηςκαισταθμώνάθλησηςυπαίθριουχώρο
υ,αθλητικών  ταπήτων,  περιφράξεων,  φωτιστικών  καθώς  και  λοιπού  σχετικού
εξοπλισμού για τηναναβάθμισητωναθλητικών χώρων τουΔήμουΧαϊδαρίου.

Θέσειςεγκατάστασηςτουκαινούριουεξοπλισμού:

Α/Α ΘΕΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. 1οΑθλητικόΚέντ
ροΔάσους
Χαϊδαρίουεπί
της  οδού
3ηςΣεπτεμβρίου

1Α.Αναβάθμιση  ενός  εξωτερικού  γηπέδου  στίβου  με
τοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικούτάπηταταρτάν
καιφωτιστικών

1Β.Αναβάθμισηδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικώνγηπέδωνκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπά
σκετ)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικούεξοπλι
σμούεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)καιαθ
λητικού τάπηταγηπέδων

1Γ.Αναβάθμισητριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένι
ς)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοι:
α)αθλητικούεξοπλισμούεξωτερικούγηπέδουαντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)
τένις)
β)αθλητικούτάπηταγηπέδωνσεδύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εκτωντριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)γηπέδω
ναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)
γ)συνθετικούχλοοτάπηταγηπέδωντένιςσεένα(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εκτωντριώ
ν(Τάπητεςγυμναστηρίων)3) γηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)

                                                                           δ)περίφραξης                                                                              
2. Γήπεδοκαλαθο

σφαίρισης
2Α.

Αναβάθμισηενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μ
πάσκετ)μετοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιαθλητικού

(μπάσκετ) επί 
τωνοδώνΙεράς
ΟδούκαιΠλατα

εξοπλισμού  εξωτερικού  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης
(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ),αθλητικού τάπητα γηπέδων, φωτιστικών και
λοιπού σχετικούεξοπλισμού



ιών

2
Β
.

Αναβάθμισητουχώρουπλησίοντουεξωτερικούγηπέδουκαλ
αθοσφαίρισης  (Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)  με  τοποθέτηση  καινούριων
ειδώνήτοιοργάνωνάθλησηςυπαίθριουχώρου,σταθμούάθλ
ησηςυπαίθριουχώρου,ποδηλατοστάτηκαιλοιπούσχετικού

                                                                                                                                      

3
.

Εξωτερικοίχώρο
ι
άθλησηςσεσημ
είαπου θα 
επιλεγούναπό
το Δήμου

Χαϊδαρίου                                                                                                                              

3. Αναβάθμιση τριών (Τάπητεςγυμναστηρίων)3) εξωτερικών χώρων άθλησης
με

τοποθέτησηκαινούριωνειδώνήτοιοργάνωνάθλησηςυπαίθρ
ιουχώρουκαισταθμού άθλησηςυπαίθριουχώρου

Στόχοςτηςπρομήθειαςείναι ηαναβάθμισητωνκάτωθιαθλητικώνχώρωνστοΔήμοΧαϊδαρίου:

α)ενόςεξωτερικούγηπέδουστίβουτου1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρίουεπίτηςοδ

ού3ηςΣεπτεμβρίου

β)δύο(Τάπητεςγυμναστηρίων)2)εξωτερικώνγηπέδωνκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσ

ουςΧαϊδαρίου επί τηςοδού 3ηςΣεπτεμβρίου

γ)τριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3)εξωτερικώνγηπέδωναντισφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)τένις)του1ουΑθλητικούΚέντρουΔάσουςΧαϊδαρ

ίουεπίτηςοδού3ηςΣεπτεμβρίου

δ)ενός(Τάπητεςγυμναστηρίων)1)εξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙεράςΟδούκαιΠλαταιώ

ν

ε)τουχώρουπλησίοντουεξωτερικούγηπέδουκαλαθοσφαίρισης(Τάπητεςγυμναστηρίων)μπάσκετ)επίτωνοδώνΙε

ράςΟδού και Πλαταιών

ζ)τριών(Τάπητεςγυμναστηρίων)3) εξωτερικώνχώρωνάθλησηςοι οποίοι θαεπιλεγούναπότοΔήμοΧαϊδαρίου.

Στιςυποχρεώσειςτουαναδόχου τηςομάδαςΑ,περιλαμβάνονταιταπαρακάτω:

o Όλαταυπόπρομήθειαείδηθαπαραδοθούντοποθετημέναστιςακριβείςθέσειςτο
υςοι οποίεςθα είναισύμφωνεςμετημελέτη.

o Μετά την τοποθέτηση του ταρτάν θα πρέπει να γίνει η
κατάλληληγραμμογράφησητουγηπέδου στίβου.



Στιςυποχρεώσειςτουαναδόχου τηςομάδαςΒ,περιλαμβάνονταιταπαρακάτω:
o Όλαταυπόπρομήθειαείδηθαπαραδοθούντοποθετημέναστιςακριβείςθέσειςτο

υςοι οποίεςθα είναισύμφωνεςμετημελέτη.
o Όλες οιαπαιτούμενες εργασίες καιπρομήθειες υλικώνπροκειμένουτα 

γήπεδαναπαραδοθούν πλήρωςλειτουργικά και έτοιμα προςχρήση.

Στιςυποχρεώσειςτουαναδόχου τηςομάδαςΓ,περιλαμβάνονταιταπαρακάτω:
o Όλαταυπόπρομήθειαείδηθαπαραδοθούντοποθετημέναστιςακριβείςθέσειςτο

υςοι οποίεςθα είναισύμφωνεςμετημελέτη.

ΆΡΘΡΟ2ο     ΙΣΧΥΟΥΣΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις  του Ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και
Υπηρεσιών(Τάπητεςγυμναστηρίων)προσαρμογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦΕΚ147Α’/08-08-
2016),
2. Οι  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων»
(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦΕΚ 114Α’/30-6-2006),
3. του  Ν.  3852/2010  (Τάπητεςγυμναστηρίων)Α’  87)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-ΠρόγραμμαΚαλλικράτη»,
4. τουν.4250/2014(Τάπητεςγυμναστηρίων)Α'74)«ΔιοικητικέςΑπλουστεύσεις-
Καταργήσεις,ΣυγχωνεύσειςΝομικώνΠροσώπωνκαιΥπηρεσιώντουΔημοσίουΤομέα-
ΤροποποίησηΔιατάξεωντουπ.δ.318/1992 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα
τις διατάξεις του άρθρου 1,όπως έχουντροποποιηθείκαιισχύουν.
5. - και οι λοιποί νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις και εγκύκλιοι όπως αυτές ισχύουν
σήμερα,όπως και των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις,  καθώς καιοι  λοιπές διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα  στα  συμβατικά
τεύχητηςπαρούσαςκαθώςκαιτοσύνολοτωνδιατάξεωντουασφαλιστικού,εργατικού,περιβ
αλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου,  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Τάπητεςγυμναστηρίων)Νόμος,
ΠροεδρικόΔιάταγμα,  ΥΑ)  και  ερμηνευτική  εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσαςσύμβασης,έστωκαι ανδεναναφέρονταιρητά.

ΆΡΘΡΟ3ο    ΤΡΟΠΟΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό
Διαγωνισμόάνω  των  ορίων  (Τάπητεςγυμναστηρίων)ΕΣΗΔΗΣ),  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  με
σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριοκατακύρωσης την χαμηλότερητιμή.
Ηπροσφερόμενητιμήθαπεριέχειόλουςτουςνόμιμουςφόρουςκαικρατήσεις.
H προσφορά συμπληρώνεται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε
Ομάδας.Οισυμμετέχοντεςστο
διαγωνισμό,μπορούνναυποβάλλουνπροσφοράγιατοσύνολοτωνειδώντηςπρομήθειαςτηςκ
άθε Ομάδας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των
προσφορών τουςβασιζόμενοιστα στοιχείατηςμελέτης.



ΆΡΘΡΟ4ο     ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤαστοιχείαταοποίαθαπροσαρτηθούνστηΣύμβασηείναι:
- ΗΔιακήρυξητηςΔημοπρασίαςμεταπαραρτήματάτης.
- ΟΠροϋπολογισμόςΠροσφοράς-Έντυποοικονομικήςπροσφοράςτουαναδόχου/
έντυπαοικονομικήςπροσφοράςτων αναδόχων
- ΗΓενικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων,ηΤεχνικήΈκθεσηκαιΟιΤεχνικέςΠροδιαγραφές-Ε.Σ.Υ.
- Ταπλήρητεχνικάπεριγραφικάκαικατασκευαστικάστοιχείατηςπροσφοράςτουαναδόχου.
- ΟΕνδεικτικόςΠροϋπολογισμόςτηςΥπηρεσίας.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ε.Σ.Υ. αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
μελέτης 
καιισχύουναπόλυταταόσαπεριγράφονταισεαυτόκαιόλεςοιαπαιτήσειςπουπεριλαμβάνον
ται.

ΆΡΘΡΟ5ο     ΣΥΜΒΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσααρχήπροσκαλείτονανάδοχοτηςκάθεομάδαςναπροσέλθειγιατηνυπογραφήτου
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (Τάπητεςγυμναστηρίων)20)
ημέρες απότην κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης Η υπογραφή του
συμφωνητικού  έχειαποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσαστην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ τηςαναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρονταπου υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Τάπητεςγυμναστηρίων)αρ.105 ν 4412/16).

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και την
κατάθεσητηςεγγύησηςκαλήςεκτέλεσης,καιηδιάρκειαισχύοςτηςείναιΔΩΔΕΚΑ(12)ΜΗΝ
ΕΣ.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχείατηςπρομήθειας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν από τη
λήξη τουαρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206
του  ν.  4412/2016.Στηνπερίπτωση  που  το  αίτημαυποβάλλεται  από  τονανάδοχο  καιη
παράταση χορηγείταιχωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούναντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οικυρώσειςτουάρθρου 207 του ν.4412/2016.
Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή,εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχοςκηρύσσεταιέκπτωτος.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι τηςπαρούσαςδιακήρυξηςκαισυμπληρωματικάοΑστικόςΚώδικας.

ΆΡΘΡΟ6ο     ΕΓΓΥΗΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Γιατηνσυμμετοχήστηδιαγωνιστικήδιαδικασίααπαιτείταιηπροσκόμισηεγγυητι
κήςεπιστολήσυμμετοχής,πουκαθορίζεταισεποσοστό2%τηςεκτιμώμενηςαξίαςτηςΟμ
άδας



τηςσύμβασηςγιατηνοποίαυποβάλλεταιπροσφορά(Τάπητεςγυμναστηρίων)χωρίςΦΠΑ).Το/Ταποσό/
άτηςεγγυητικήςεπιστολήςσυμμετοχής-
εγγυητικώνεπιστολώνσυμμετοχής,αναλυτικάαναγράφονταιστοάρθρο2.2.2.1.
τηςΔιακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή αυτή αναγράφει ορθώς όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν
4412/16και επιστρέφεταιόπωςπροβλέπεται απότηνισχύουσα νομοθεσία.

6.2. Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης, σύμφωναμε το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το
ύψος  της  οποίας  ανέρχεται
σεποσοστό4%επίτηςαξίαςτηςσύμβασης,εκτόςΦΠΑ,καικατατίθεταιπρινήκατάτηνυπογρα
φήτηςσύμβασης.
Ηεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςτηςσύμβασηςκαλύπτεισυνολικάκαιχωρίςδιακρίσειςτηνεφαρμ
ογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
τουαναδόχου,συμπεριλαμβανομένηςτυχόνισόποσηςπροςαυτόνπροκαταβολής.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι  τουλάχιστον
τριάντα (Τάπητεςγυμναστηρίων)30)ημέρεςμετάτηνλήξη τηςσύμβασης.

ΆΡΘΡΟ7οΧΡΟΝΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣΥΛΙΚΩΝ

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας-τοποθέτησης ορίζεται  σε δώδεκα
(12) μήνεςαπότην υπογραφή της σύμβασης.
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  ειδών  μπορείναπαρατείνεται,  πριν  από
τηλήξητουαρχικούσυμβατικούχρόνουπαράδοσης,υπότιςπροϋποθέσειςτουάρθρου206του
ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ   8ο ΠΟΙΝΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ-
ΕΠΙΛΥΣΗΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΠΛΗΜΜΕΛΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  που  έχει
υπογράψει  καιαπό  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της
αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  απόγνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εφόσον  δεν
φορτώσει,  παραδώσει  ή  αντικαταστήσει  τασυμβατικά  υλικά  ήδενεπισκευάσειή
συντηρήσει  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή
στονχρόνοπαράτασηςπουτουδοθεί,σύμφωναμεόσαπροβλέπονταιστοάρθρο206τουν.4412
/2016.

Δενκηρύσσεταιέκπτωτοςόταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που

εκτελεί τησύμβαση.

β)συντρέχουνλόγοιανωτέραςβίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφασητουαποφαινόμενουοργάνου,ύστερααπόγνωμοδότησητουαρμοδίουοργάνου,τοοπ
οίουποχρεωτικάκαλείτονανάδοχοπροςπαροχήεξηγήσεων,αθροιστικά,οιπαρακάτωκυρώσ
εις:

α)ολικήκατάπτωσητηςεγγύησηςκαλήςεκτέλεσηςτηςσύμβασης,



8.2. Αντουλικόφορτωθεί-
παραδοθείήαντικατασταθείμετάτηλήξητουσυμβατικούχρόνου  και  μέχρι  λήξης  του
χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο
206τουΝ.4412/16,επιβάλλεταιπρόστιμο5%επίτηςσυμβατικήςαξίαςτηςποσότηταςπουπαρ
αδόθηκεεκπρόθεσμα.
Τοπαραπάνωπρόστιμουπολογίζεταιεπίτηςσυμβατικήςαξίαςτωνεκπρόθεσμαπαραδοθέντ
ων  υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν
τηχρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται
επί τηςσυμβατικήςαξίαςτηςσυνολικήςποσότητας αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-
παράδοση
ήαντικατάστασητωνυλικών,μεαπόφασητουαποφαινομένουοργάνου,ύστερααπόγνωμοδό
τηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε  πέραν
τουεύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος καιπαρατείνεται,αντίστοιχα, οχρόνοςφόρτωσης -παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και  οι  τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σεόλαταμέλητηςένωσης.

ΆΡΘΡΟ9οΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΔΟΣΗΤΩΝΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ

9.1Τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  των
αντιστοίχωντεχνικώνπροδιαγραφών τηςμελέτης.
Οανάδοχοςείναιυποχρεωμένοςναλάβειόλατακατάλληλαμέτρα,γιατησυσκευασία,μεταφ
ορά,  φορτοεκφόρτωση,  τοποθέτηση  και  λειτουργία  των  προς  προμήθεια  ειδών.
Επίσηςβαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του
προσωπικούτουκατάτηντοποθέτησητων ειδώνστουςχώρουςπουθα υποδείξειοΔήμος.

9.2H  παραλαβή  των  υλικών,  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και
δευτεροβάθμιες, πουσυγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 σύμφωνα με ταοριζόμεναστοάρθρο208 του ωςάνωνόμου.
Ηεπιτροπήπαραλαβής,μετάτουςπροβλεπόμενουςελέγχουςσυντάσσειπρωτόκολλασύμφω
ναμετην παρ.3του άρθρου 208του ν.4412/16.

9.3 Ηπαραλαβήτωνυλικώνκαιηέκδοσητωνσχετικώνπρωτοκόλλωνπαραλαβήςπραγματο
ποιείταιμέσαστουςκατωτέρωκαθοριζόμενουςχρόνους:
Ωςημέραπαράδοσηςγιαταπροσφερόμεναείδηθεωρείταιηημέρακατάτηνοποίαοπρομηθευ
τήςθαπαραδώσειτασυμφωνημέναπροσφερόμεναείδη,εξασφαλίζονταςτηνλειτουργίατο
υς.Ηπαράδοση-
παραλαβήτωνπροσφερόμενωνειδώνδύναταιναπραγματοποιείταιτμηματικά.

Αν  η  παραλαβή  των  ειδών  καιησύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν
πραγματοποιηθείαπό την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι ηπαραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου καιεκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση
μόνοτοθεωρημένοαπότηνυπηρεσίαπουπαραλαμβάνειταυλικάαποδεικτικόπροσκόμισης
τούτων,σύμφωναδεμετηναπόφασηαυτήηαποθήκητουφορέαεκδίδειδελτίοεισαγωγήςτου



υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
τουαναδόχου.

Ανεξάρτητααπότην,κατάταανωτέρω,αυτοδίκαιηπαραλαβήκαιτηνπληρωμήτουαναδόχο
υ,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή
πουσυγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί  νασυμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν
πραγματοποίησε  την  παραλαβήστον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η
παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σεόλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονταιαπό την ως άνω παράγραφο 1 και τοάρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολέςπροκαταβολής και καλής
εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων
τωνπροβλεπόμενωναπότησύμβασηελέγχωνκαιτησύνταξητωνσχετικώνπρωτοκόλλων.

ΆΡΘΡΟ10ο     ΕΥΘΥΝΕΣΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για  κάθε  ατύχημα  ή  δυστύχημα  στο  προσωπικό  του  αναδόχου  ή  στον  ίδιο  που
προκαλείται
κατάτηνδιάρκειατωνεργασιώντοποθέτησηςτωνειδώνστουςχώρουςτουΔήμου,βαρύνεται
αποκλειστικάοανάδοχος.

Επίσης  τα  απαιτούμενα  για  την  προμήθεια  των  ειδών  μέσα,  τα  υλικά  και  τα
μηχανήματα
γιατηνεναπόθεσήτουςστουςχώρουςπουθαυποδείξειοΔήμος,καθώςκαιτοαπαιτούμενοεργ
ατοτεχνικόπροσωπικόγιατηνφορτοεκφόρτωση,μεταφοράκαιτηντοποθέτησητωνπαραπάν
ωειδώνβαρύνουν αποκλειστικάτον ανάδοχο.

Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει η ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των χώρων
στουςοποίουςθαγίνεταιηπρομήθειακαιτοποθέτησητωνειδών,μεκλείσιμοτουχώρουμεπρο
στατευτικόπλέγμα,φύλαξηκλπ,ήοποιοδήποτεάλλοπρόσφορομέτροασφαλείας.

Κατάταλοιπάισχύειηκείμενηνομοθεσία(Τάπητεςγυμναστηρίων)περίασφάλισηςπροσωπικού,φορολογικήςενημερ
ότητας,περιβαλλοντικήςδιαχείρισηςκτλ)καιοιπροδιαγραφέςτηςμελέτης.

ΆΡΘΡΟ11ο    ΠΛΗΡΩΜΗΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  δύναται  να  γίνεται  τμηματικά  με  την
προσκόμιση τωννομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις  διατάξεις  του  άρθρου200  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθείαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςπου
διενεργούντονέλεγχοκαιτηνπληρωμή.

ΆΡΘΡΟ12ο    ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα  μετην  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση  του  είδους  στοντόποκαιμε  τοντρόποπου  προβλέπεται
σταέγγραφατηςσύμβασης.

Ιδίωςβαρύνεταιμετιςακόλουθεςκρατήσεις:



α)Κράτηση0,07%ηοποίαυπολογίζεταιεπίτηςαξίαςκάθεπληρωμήςπροφόρωνκαικρατήσ
εων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης,  υπέρ  της
ΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεωνεπιβάλλεται(Τάπητεςγυμναστηρίων)άρθρο4Ν.4013/2011όπ
ωςισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ,της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται
σεκάθεπληρωμήαπότηναναθέτουσααρχήστοόνομακαιγιαλογαριασμότηςΓενικήςΔιεύθ
υνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και
καικρατήσεωντηςαρχικήςκαθώςκαικάθεσυμπληρωματικήςσύμβασηςυπέρτηςΑρχήςΕξ
έτασηςΠροδικαστικών Προσφυγών(Τάπητεςγυμναστηρίων)άρθρο350παρ.3του ν.4412/2016).

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος
χαρτοσήμου καιστηνεπ’αυτού εισφοράυπέρ ΟΓΑ.

Μεκάθεπληρωμήθαγίνεταιηπροβλεπόμενηαπότηνκείμενηνομοθεσίαηισχύουσαπαρακρ
άτησηφόρου εισοδήματοςεπίτουκαθαρού ποσού.

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαϊδάρι,15/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΑναπλ.Δ/

ντριαΑθλητισμού,Παι

δείας&Πολιτισμού

ΗΑναπλ.Δ/ντριαΤεχνικώνΥπηρεσιών

ΧρυσικοπούλουΑθηνά

ΠΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓ
ΗΣ

ΣυλάκουΜαρία,

ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
MSc



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV: 37450000-7 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός υπαίθριων 
αθλημάτων καιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΜΑΔΑΣΑ

ΟΜΑΔΑΑ:ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΤΑΠΗΤΑΣΤΑΡΤΑΝ
CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)

A/
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟ
ΛΟ
(€)

1
Αθλητικόςτάπηταςταρ
τάν
Προμήθειακαιεργα
σίαπλήρουςτοποθέ
τησης

Μ
2

4.510,00

ΣΥΝΟΛΟ(€)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€)

………..,….…/……./…….

Οπροσφέρων

Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV: 37450000-7 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός υπαίθριων 
αθλημάτων καιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΜΑΔΑΣ 

Β

ΟΜΑΔΑΒ:ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
CPV:37450000-

7(Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμόςυπαίθριωναθλημάτωνκαιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
MONAΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟ
ΛΟ
(€)

1

Μπασκέτακαλα
θοσφαίρισηςπλ
ήρηςμεμεταλλικ
όστυλοβάτη T

M
X

6

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

2

Συγκρότημαα
ντισφαίρισης(
τένις) T

M
X

3

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

3
Ποδηλατοστάτης

Τ
Μ
Χ

1Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

4

Αθλητικόςτάπ
ηταςγηπέδων

Μ
2

3.368,00
Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

5

Συνθετικός 
χλοοτάπηταςγηπέδ
ων τένις Μ

2
697,00

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης



6
Περίφραξηγηπέδων

Μ 370,00Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

7

Σετ εννέα (9) 
οργάνωνάθλησηςυπ
αίθριουχώρου Τ

Μ
Χ

4

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

8

Σταθμός 
άθλησηςυπαί
θριουχώρου Τ

Μ
Χ

4

Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

ΣΥΝΟΛΟ(€)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€)

………..,….…/……./…….

Οπροσφέρων

Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/
ΝΣΗ:ΣΤΡ.ΚΑΡΑЇΔΑΡΙΟΥΣΚΑΚΗ138&ΕΠΑΥΛΕΩΣ,
Τ.Κ.12461,ΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ
ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝΤΟΥΔΗ
ΜΟΥΧΑЇΔΑΡΙΟΥΔΑΡΙΟΥ»

CPV:37421000-5(Τάπητεςγυμναστηρίων)Τάπητεςγυμναστηρίων)
CPV: 37450000-7 (Τάπητεςγυμναστηρίων)Εξοπλισμός υπαίθριων 
αθλημάτων καιαθλημάτωνγηπέδου)
CPV:34928200-0(Τάπητεςγυμναστηρίων)Περιφράξεις)
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΜΑΔΑΣ Γ

ΟΜΑΔΑΓ:ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
CPV:31527200-8(Τάπητεςγυμναστηρίων)ΦωτιστικάΕξωτερικούΧώρου)

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
MONAΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟ
ΛΟ
(€)

1
Φωτιστικάγηπέδουστί
βου
Προμήθειακαιεργα
σίαπλήρουςτοποθέ
τησης

Τ
Μ
Χ

1

2

Φωτιστικάγηπ
έδουκαλαθοσφ
αίρισης(μπάσκ
ετ)
Προμήθειακαιεργασία
πλήρουςτοποθέτησης

Τ
Μ
Χ

1

ΣΥΝΟΛΟ(€)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ24%(€)

………..,….…/……./…….

Οπροσφέρων

Υπογραφή
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