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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

«Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του 

Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα,  λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού»  

για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 210.000,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Πληροφορίες : Γ. Στεφανίδης 

E-mail: ge_stefanidis@0937.syzefxis.gov.gr 

Τηλέφωνο : 25913 50186 

  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του 

Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτοµα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Πιο συγκεκριμένα  αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί των οδών Καραϊσκάκη, Πρεμετής, 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλίσσης  Όλγας. Οι οδοί Πρεμετής , Καραϊσκάκη και Β. Όλγας βρίσκονται 

στην περιοχή Προάστιο της Χρυσούπολης και αποτελούν κεντρικές οδούς. Η οδός Β. Όλγας οδηγεί στο 

πάρκο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου , που αποτελεί χώρο αναψυχής για 

τους κατοίκους του Προαστίου. Η οδός Μεγ. Αλεξάνδρου ενώνει το κέντρο της πόλης με την περιοχή του 

Προαστίου. Το δίκτυο αυτών των δρόμων αποτελεί μια ενιαία διαδρομή που ενοποιεί και αναβαθμίζει  

κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της πόλης. Η ανάπλαση των πεζοδρομίων θα διευκολύνει την διέλευση 

πεζών και εμποδιζόμενων ατόμων και θα αποτελεί μια ελκυστική διαδρομή περιπάτου καθώς θα 

τοποθετηθούν καλλωπιστικά δέντρα κατά μήκος τον πεζοδρομίων δημιουργώντας έναν επί πλέον μικρό 

χώρο πρασίνου αλλά και σκίαση από τον ήλιο κατά τους θερινούς μήνες.   

Η παρούσα προμήθεια αφόρα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των 

πεζοδρομίων και χωρίζονται στις εξής ομάδες:  

α) υλικά πεζοδρομίων: πλάκες πεζοδρομίων, κράσπεδα, ρείθρα, άμμος, τσιμέντα, αμμοχάλικο. 

β) σκυρόδεμα: σκυρόδεμα C16/20 για την κατασκευή ρείθρων και υπόβασης πεζοδρομίου. 

γ) φωτισμός πεζοδρομίων: ιστοί φωτισμού και φωτιστικά σώματα, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, πίλλαρ 

φωτισμού κ.λ.π. 

δ) δεντρα : καλλωπιστικά δέντρα πεζοδρομίων, θάμνοι, δενδρύλλια . 

Η δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας θα καλυφθεί κατά ένα μέρος από χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα και κατά άλλο από δαπάνη εξόδων με κωδικό που θα προκύψει από την τροποποίηση του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου έτους 2021 

Η νομοθεσία που διέπει την ολοκλήρωση της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί, συνίσταται στις 

διατάξεις  του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 και τροποποίηση αυτού με τον Ν.4782/2021. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα προαναφερόμενα είδη σε αρίστη κατάσταση και χωρίς να 

φέρουν ελαττώματα, ώστε να είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. Όλα τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά CE και να είναι καινούργια. 

Το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 260.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντα Φ.Π.Α. και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 



 3 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση την παρούσα μελέτη. Η κατάθεση από 

πλευράς των διαγωνιζομένων θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του πίνακα 

«Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» όλων των ειδών ενός Τμήματος. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων 

διεθνών κανονισμών και ειδικότερα: 

1. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα κατά περίπτωση πρότυπα: 

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 

- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 

- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 

2. Τα υλικά που βρίσκονται σε συσκευασίες θα παραδοθούν σφραγισμένα και θα φέρουν ετικέτες με 

πληροφορίες όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις εμπορική ονομασία, τύπος, ημερομηνία 

παραγωγής. 

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου στα είδη μέχρι παράδοσης αυτών. 

4. Το κόστος μεταφοράς των ειδών θα επιβαρύνεται ο προσφέρον. 

5. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι: 

a. Για το τμήμα 1 : Υλικά Πεζοδρομίου , εντός 48 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της 

ειδικής πρόσκλησης με την παραγγελθείσα ποσότητα. Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου και έως τις 10:00 π.μ. 

b. Για το τμήμα 2 : Έτοιμο Σκυρόδεμα, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της 

ειδικής πρόσκλησης με την παραγγελθείσα ποσότητα. Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου και έως τις 10:00 π.μ 

c. Για το τμήμα 3 : Υλικά Φωτισμού, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της 

ειδικής πρόσκλησης με την παραγγελθείσα ποσότητα. Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου και έως τις 10:00 π.μ 

d. Για το τμήμα 4¨Καλλωπιστικά Δέντρα. εντός 72 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της 

ειδικής πρόσκλησης με την παραγγελθείσα ποσότητα 

Οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των υλικών από τον τόπο 

αποστολής τους μέχρι την αποθήκη υλικών ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός διοικητικών ορίων του 

Δήμου. 

Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει και ορίζει ότι δεν θα μεταφέρει με δικά του έξοδα τα υλικά σε 

σημεία που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ή αναφέρει άλλον χρόνο παράδοσης από τον 

αναφερόμενο αποκλείονται από την συνέχιση της διαδικασίας 
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Α. Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών ομάδας Α 

Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη της κατηγορίας θα πρέπει να παρασκευάζονται 

από πιστοποιημένες εταιρείες παραγωγής οι οποίες θα διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. 

Τα είδη θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

   

Άμμος  Υλικό κοκκομετρικής διαβάθμισης (0-4mm) κατάλληλο για παρασκευή σκυροδέματος, 

κοσκινισμένο, καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλου είδους 
προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή 

εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 

Πλάκες 

πεζοδρομίων  

Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίου 40cm x 40cm x 3-4 cm  κατά ΕΝ 1339:2003 

Τσιμέντα 25kg Θα είναι πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένο σε χάρτινα ή πλαστικά σακιά. Το τσιμέντο θα 

είναι εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλο για παρασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, κονιαμάτων, κ.α. 

Θα πληροί τις απαιτήσεις των Ελληνικών Κανονισμών (Π.Δ. 244/80) και τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000. Δεν θα περιέχει όγκους ή σβώλους 

Κράσπεδα Προκατασκευασμένα κράσπεδα, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 με μήκος 1,00m κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003  

Πλάκες 

πεζοδρομίων 

όδευσης τυφλών 

Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίου 40cm x 40cm x 3-4 cm  κατά ΕΝ 1339:2003 

 

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών ομάδας Β (Έτοιμο σκυρόδεμα) 

Τσιμέντο Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο 

ΕΛΟΤ EN 197-1 β. Όταν απαιτείται χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θεϊικά (τσιμέντο SR), είτε λόγω 

ύπαρξης θειικών στα αποθηκευόμενα υγρά ή στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, είτε όταν επιδιώκεται ή 

προδιαγράφεται ο περιορισμός της θερμότητας ενυδάτωσης, το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις του Π.Δ. 244/80 για τον τύπο ΙV.  

Αδρανή υλικά Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620, και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ.  

Πρόσθετα σκυροδέματος. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 

και θα ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ. Θα προσκομίζονται στο 

εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία, επί των οποίων θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού και ο 

τύπος του προϊόντος. Κατά την αποθήκευσή τους θα διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και θα 

προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Η χρήση αερακτικών προσθέτων είναι υποχρεωτική αν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά τη σκυροδέτηση, είναι 0ο C ή μικρότερη, ή υπάρχει πιθανότητα 

παγετού πριν να αποκτήσει το σκυρόδεμα αντοχή 5 Mpa. 6. Μεταφορά σκυροδέματος Μεταφορά 

Σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την Δ14/50504/ΦΕΚ537/1-5-

2002 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

Σκυρόδεμα C16/20  σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος και 

των ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ Τ.Π 1501-01-01-02-00 

 

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών ομάδας Γ (φωτισμός πεζοδρομίων) 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι βαμμένο με 

κατάλληλη βαφή σε RAL7012(προτείνεται) και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι 

εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί 

σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής 
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από επίπεδο PMMA. Το φωτιστικό  δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι συμμετρική. Το φωτιστικό θα φέρει 

ενσωματωμένο driver επάνω στην πλακέτα. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που 

επιτρέπουν την λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να 

λειτουργούν. Η φωτεινή εκροή του φωτιστικού σώματος θα είναι τουλάχιστον 6000lm και η συνολική 

κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού θα είναι ίση ή μικρότερη από 60W. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός 

απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 100lm/W . Η θερμοκρασία 

χρώματος των LED θα είναι 4.500Κ ±10% και ο δείκτης CRI  θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η 

διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού, θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα φέρει 

παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από 

εισχώρηση νερού, σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης Ι. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη 

που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού. Το 

φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK10. Θα είναι δε κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 C έως +40 C τουλάχιστον φέρει 3ετή εγγύηση καλής 

λειτουργίας. Κατασκευή του φωτιστικού σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρει πιστοποιητικό CE, 

με το οποίο θα βεβαιώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1:2008, EN60598-2-3:2004,  

EN55015:2007+Α1:2009+Α2:2009, EN 61000-3-2:2006+Α1:2009+Α2:2009, ΕΝ61000-3-

2:2006+Α1:2009+Α2:2009, ΕΝ61000-3-3:2006, EN61547:2010, EN62262(50102):2002 & 

EN60529+Α1:2004. Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο είτε στον 

επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το 

σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. 

 

Φωτιστικά σώματα  Σκελετός φωτιστικού από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Βαμμένος με 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με βάση τον πολυεστέρα με ματ φινίρισμα και πάχος 

βαφής από 60μm έως 185μm με ψήσιμο σε ειδικούς φούρνους σε θερμοκρασίες 

κοντά στους 200C. Το χρώμα βαφής να είναι κατά προτίμηση RAL 7012 . Η βάση 

του σκελετού να έχει διάμετρο Ø61mm για να μπορεί να προσαρμοστεί σε κορυφή  

ιστού με απόληξη  Ø60mm 

Ιστοί φωτισμού Ο ιστός φωτισμού θα έχει κυλινδρικό σώμα με κατάληξη Ø60. Θα έχει ύψους 

περίπου 300cm +/- 5% 

Φωτεινές δίοδοι 

και διαχύτης  
Οι φωτεινές δίοδοι (LED) να είναι σε πλακέτα αλουμινίου Ø350mm. Συνολική 

ισχύς 60watt. Θερμοκρασία χρώματος των LED να είναι 4500K (φως ημέρας).ο 

διαχύτης να είναι από γυαλί πάχος 4mm και τοποθετημένος σε ικανή απόσταση από 

την πλακέτα των LED. Τάση λειτουργίας 230VAC. Συχνότητα 50-60Hz. Φωτεινή 

ροή 100 lm/watt +/-5%. Θερμοκρασία χρώματος  4500Κ (φως ημέρας). Συνολική 

διάσταση  περίπου Ø440x500 με Ø60. Διάρκεια 50.000 hours. Ενεργειακής κλάσης 

Α+ τουλάχιστον. Εγγύηση τριών (3) ετών. 

αγωγός χαλκού Αγωγός χαλκού CU γείωσης 16 
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σπιράλ  σπιράλ Διατομή εξωτ:50 Διατομή εσωτ:42 κόκκινο, κατασκευασμένο από δύο δομημένα τοιχώματα: 

το εξωτερικό τοίχωμα να είναι ελικοειδές (spiral) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αντοχή στην 

παραμόρφωση και την ελαστικότητα και το εσωτερικό τοίχωμα να είναι λείο ώστε να διευκολύνει 
την εισαγωγή των καλωδίων. Κατάλληλο για κάθε είδους υπόγεια δίκτυα. Ελάχιστη ακτίνα 

καμπυλότητας: 8 φορές την εξωτερική διάμετρο. 

Αντοχή παραμόρφωσης: > 450 Ν με παραμόρφωση της εσωτερικής διαμέτρου ίση με 5% 

Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου: > 650 N 

Κάθε κουλούρα να περιέχει και οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου και εξάρτημα 

σύνδεσης (μούφα). 

Διηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm. 

Ηλεκτρική αντοχή απομόνωσης: >100 Μ Ω. 

Να αναφερθεί η Σύνθεση Πολυαιθυλένιο, χρωστικές και πρόσμικτα για UV προστασία 

καλώδιο  NYY J1VV-U 4G4 

φρεάτιο Φρεάτιο Διακλάδωσης Ηλεκτρολογικό Πλαστικό 30x30 

Πίλλαρ (50x70x33) Πιλλαρ γαλβανιζέ διαστάσεων 50x70x33, με δύο πόρτες και τζάμι, 

• γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή 

• IP 65 

• Με 2 αναχωρήσεις 3x25A 

• Γενικός 3x40Α 

• Επτά (7) μερικούς ασφαλειοδιακόπτες 1Χ25 Α 

• Δύο (2 ) μερικούς ασφαλειοδιακόπτες 1Χ16Α, 

• Τρείς (3) μερικούς ασφαλειοδιακόπτες 1Χ10Α 

• Ένα Διακόπτης ράγας τριών Θέσεων 

• Μία Λυχνία φωτισμού για εργασίες εντός του πίλλαρ 

• Ένα ρευματοδότη SCHUCO 16 Α πλήρως συναρμολογημένου εντός του πίλλαρ 

• Ένα φωτοκύτταρο (μέρα νύχτα) με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης και σύνδεσης με τα 

φωτιστικά και τους σχετικούς αυτοματισμούς (χειροκίνητος – αυτόματους) αφής και σβέσης 

• Υλικά και μικροϋλικά κατασκευής συνδέσεως και παραδόσεως  

• Με τρίγωνο γειώσεων με αγωγό χαλκού 25mmαποτελούμενος από  

 

Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών ομάδας Δ (καλλωπιστικά δέντρα) 

Η ομάδα Δ αφορά είδη δένδρων ή θάμνων διαμορφωμένων σε δενδρύλλια γνωστά για την καλλωπιστική 

τους αξία και δοκιμασµένα για την αντοχή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.  

Πέραν των παραπάνω γενικών προδιαγραφών, τα ζητούμενα δέντρα πρέπει να έχουν όρθιο και ευθυτενή 

κορμό χωρίς εμφανείς τομές, εκδορές, έλκη, καρκινώματα ή άλλες αλλοιώσεις. 

Η κόμη τους να είναι καλώς ανεπτυγμένη, καλώς διακλαδισμένη (τουλάχιστον 3 κύριοι κλώνοι οι οποίοι 

θα εκφύονται σε ύψος άνω των 2 μέτρων ή αν περιγράφονται διαφορετικά στις προδιαγραφές) και 

διαμορφωμένη µε κλαδέματα αναλόγως της ηλικίας του είδους τους ή της καλλωπιστικής τους 

διαμόρφωσης, συμπαγής χωρίς κενά, ξερά κλαδιά ή χλωρώσεις. 

Να έχουν διανύσει στο φυτώριο περίοδο σκληραγώγησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την 

εξαγωγή τους από το έδαφος πριν της παραδόσεως και να έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες, ώστε 

κατά τον έλεγχο να διαπιστώνεται ύπαρξη πλούσιου ριζικού συστήματος, σε ολόκληρο το φυτοδοχείο. 

Το ύψος του κορμού μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την έναρξη της κόµης. 

Η περίμετρος κορμού μετριέται περίπου στο 1µ (στηθαία περίμετρος φυτού) από το λαιμό του φυτού. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συγκεκριμένα προς προμήθεια είδη δέντρων και οι προδιαγραφές 



 7 

που πρέπει να πληρούν: 

 

Μουριές πλατανόφυλλες  Μουρια η πλατανόφυλλη, άκαρπο καλλωπιστικό φυλλοβόλο δέντρο με αντοχή στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. Διάμετρος κορμού 18-20εκ. 

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο Κυπαρίσσι με ορθόκλαδη ανάπτυξη, συμμετρικού σχήματος με έντονο 

σκουροπράσινο χρώμα φυλλώματος. Υψος κορμού 300-350 εκ. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς κατά στάδιο της διαδικασίας 

Στάδιο Υποβολή Προσφοράς 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές (για όλα τα 

τμήματα) 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο (για όλα τα τμήματα) 

Τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος είτε από τον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή από την ιστοσελίδα 

(Δύναται να είναι και στα αγγλικά) (Για το τμήμα 2 Έτοιμο Σκυρόδεμα, τμήμα 3 Υλικά Φωτισμού) 

 

Στάδιο Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

Τα πιστοποιητικά ποιότητας όπως περιγράφονται ανά είδος (Για το τμήμα 2 Έτοιμο Σκυρόδεμα, τμήμα 3 

Υλικά Φωτισμού) 

Τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με τα αναλυτικά τεχνικά στοιχεία του είδους (Πρέπει να είναι στα 

ελληνικά) (Για το τμήμα 2 Έτοιμο Σκυρόδεμα, τμήμα 3 Υλικά Φωτισμού) 

 

Χρυσούπολη, 02.07.2021 

 

   Συντάχθηκε & Θεωρήθηκε 

                                                                      Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού 

  Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

   

  Στεφανίδης Γεώργιος 
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Ομάδα Α Υλικά πεζοδρομίων 

α/α CPV Περιγραφή ΜΜ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 14212000-0 αμμος  μ3 28,00 120 3.360€ 

2 44114250-9 πλάκες τσιμέντου γυαλισμένες 

απλές – χρωματιστές 40cm x 

40cm x 3,5cm 

τεμάχιο 3,50 12.000 42.000€ 

3 44111200-3 τσιμέντα 25kg  τεμάχιο 5,80 1.050 6.090€ 

4 45223500-1 κρασπεδόρειθρα 1,00m x 0,15m 

x 0,25m 

τεμάχιο 5,40 1.000 5.400€ 

5 44114250-9 πλακες όδευσης τυφλών  τεμάχιο 3,50 900 3.150€ 

Σύνολο 60.000€ 

ΦΠΑ 14.400€ 

Γενικό Σύνολο   74.400€ 

 

Ομάδα B Σκυρόδεμα 

α/α CPV Περιγραφή ΜΜ    ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 44114100-3 Σκυρόδεμα C16/20 μ3 138 434,78 60.000,00€ 

Σύνολο 60.000,00€ 

ΦΠΑ 14.000,00€ 

Γενικό Σύνολο 74.400,00€ 

 

Ομάδα Γ Φωτισμός πεζοδρομίων 

α/α CPV Περιγραφή ΜΜ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 34928500-3 ιστοί φωτισμού με φωτιστικά 

σώματα  

τεμάχιο 400 96 38.400€ 

2 34928500-3 αγωγός χαλκού κιλά 28 230 6.440€ 

3 34928500-3 σπιράλ  μέτρο 1,1 1.600 1.760€ 

4 34928500-3 καλώδιο  μέτρο 5 1.600 8.000€ 

7 34928500-3 Φρεάτιο τεμάχιο 30 96 2.880 

8 34928500-3 Πίλλαρ τεμάχιο 840 3 2.520 

Σύνολο 60.000€ 

ΦΠΑ 14.400€ 

Γενικό Σύνολο 74.400€ 

 

Ομάδα Δ δέντρα 

α/α CPV  Περιγραφή ΜΜ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 03452000-3 Μουριά πλατανόφυλλη τεμάχιο 200 93 18.600€ 

2 03452000-3 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο τεμάχιο 190 60 11.400€ 

Σύνολο 30.000€ 

ΦΠΑ 7.080€ 

Γενικό Σύνολο 36.580€ 
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