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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών προβολέων τύπου LED στα: 
1. κλειστά γήπεδα - γυµναστήρια των ∆.Ε. Άνοιξης και Αγ. Στεφάνου. 
2. γήπεδα ποδοσφαίρου των ∆.Ε. Άνοιξης, Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς, 

καθώς επίσης 
3. γήπεδα αντισφαίρισης (τένις) και καλαθοσφαίρισης των ∆.Ε. ∆ιονύσου και ∆ροσιάς.  
 
Η εν λόγω προµήθεια προβολέων LED στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου αποσκοπεί:  
 
α) στη µείωση της δαπάνης ηλεκτροφωτισµού λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο κλειστό γήπεδο – γυµναστήριο Άνοιξης θα γίνει αντικατάσταση 
φωτιστικών HQI ισχύος 250W µε φωτιστικά (προβολείς) led ισχύος 150W µε αποτέλεσµα τη µείωση 
του κόστους σε ρεύµα.  
Περαιτέρω υπάρχει και µείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους από το γεγονός ότι τα φωτιστικά 
led έχουν διάρκεια ζωής 50.000 ωρών λειτουργίας τουλάχιστον, ενώ οι λαµπτήρες HQI έχουν διάρκεια 
ζωής 8.000 ώρες (δηλαδή 6 – 7 φορές λιγότερο).  
Έτσι, µε την τοποθέτηση 30 φωτιστικών led 150W µε ενδεικτικό κόστος µονάδος 230€, δηλαδή 
συνολικό κόστος 30 x 230€ = 6.900€ εξοικονοµείται δαπάνη 280 περίπου λαµπτήρων HQI (µε 
ενδεικτικό κόστος µονάδος 40€) δηλαδή 280 x 40€  = 11.200€, δηλαδή προκύπτει όφελος µόνο από 
το υλικό (για 50.000 ώρες λειτουργίας): 11.200€ - 6.900€ = 4.300€.  
Σηµειώνεται ότι η εξοικονόµηση είναι ακόµη µεγαλύτερη αφού λοιπά εξαρτήµατα (starters, κλπ) των 
προβολέων HQI δεν έχουν ληφθεί υπόψη. 
 
β) στη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος του ∆ήµου µέσω της µειωµένης περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης σε εκποµπές CO2, δεδοµένης της µικρότερης κατανάλωσης ρεύµατος. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο κλειστό γήπεδο – γυµναστήριο Άνοιξης θα επιτευχθεί µειωµένη 
κατανάλωση ρεύµατος κατά 65%. 
 
γ) στην αναβάθµιση της ποιότητας του φωτισµού στα γήπεδα µέσω της αύξησης της φωτεινότητας. 
 
Η εν λόγω προµήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
• Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006), 
• Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το N. 4555/18 
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α’): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθµίσεις 
για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ – Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», 

• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική 
άποψη, µόνο µε βάση την τιµή (άρθρο 86). 

• N. 4555/2018 Πρόγραµµα Κλεισθένης, άρθρο 203 «∆ιατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθµού» εδάφιο 3 δ2 
‘’Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 
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οικονοµικού αντικειµένου, συµβάσεων ποσού  έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ πλέον 
ΦΠΑ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία’’. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 152.600,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% και η χρέωση του εν λόγω ποσού θα γίνει στον Κ.Α. 15.7135.0019 “Αντικατάσταση Φωτιστικών 
Σωµάτων (µε led) Κλειστών και Ανοικτών Γηπέδων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2019. 
 
Τα CPV της προµήθειας είναι 31518600-6  µε τίτλο «Προβολείς Φωτισµού». 
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιων φωτιστικών προβολέων 
τύπου led µε αποξήλωση, ως απαιτείται, υπαρχόντων συµβατικών προβολέων 
συµπεριλαµβανοµένου των όποιων λοιπών συναφών εργασιών τυχόν απαιτούνται (ανακαλωδιώσεις, 
συνδέσεις, κλπ). 
 
Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και θεωρούνται ως ελάχιστες 
αποδεκτές. 
 
 
Α. Κλειστά Γήπεδα - Γυµναστήρια 
 
Το σύνολο των προς προµήθεια  φωτιστικών προβολέων πρέπει να εξασφαλίζει ότι στο δάπεδο του 
γηπέδου η ένταση φωτισµού θα είναι κατ’ ελάχιστο 200lm/m2. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει φωτοτεχνική µελέτη και µε την 
ολοκλήρωση της εργασίας του να υποβάλει µετρήσεις και βεβαίωση επίτευξης του ζητούµενου 
επιπέδου φωτισµού.  
 
Οι προβολείς που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από χυτό αλουµίνιο µε πηγές led που θα 
συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον και διάρκεια ζωής 50.000 ωρών λειτουργίας 
τουλάχιστον, συνοδευόµενες από τροφοδοτικά µε προστασία στην υπέρταση, υπόταση, 
βραχυκυκλώµατος και θερµοκρασίας.  
 
Το ανυψωτικό - καλαθοφόρο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατάλληλο για εργασίες σε κλειστά 
γήπεδα µε παρκέ.  
 
Επίσης θα πρέπει να ελεγχθούν και αρθούν τυχόν ελλείψεις που θα διαπιστωθούν προκειµένου να 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Ελέγχου του ∆ικτύου Φωτισµού (καλώδια, πίνακας) που αφορά στους 
φωτιστικούς προβολείς. 
 
 
1. Κλειστό Γήπεδο - Γυµναστήριο ∆.Ε. Άνοιξης  
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων σαράντα (40) προβολέων HQI (ισχύος 250W) από τις δύο 
παράλληλες δοκούς που είναι τοποθετηµένοι στην οροφή και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο 
που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) καινούργιων προβολέων LED (ισχύος 150W 
έκαστος - efficiency 150Lm/W), οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό εσωτερικών χώρων και 
ειδικότερα γηπέδων. 
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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Ισχύς: 150W - efficiency 150lm/W 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο  
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ/4000Κ    
∆είκτης χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Τάση λειτουργίας: 100-240V AC 
Βαθµός στεγανότητας: IP65 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -20 έως 400C 
 
Τα καινούργια φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν ανά δέκα (10) στα υπάρχοντα τόξα δοκών της 
οροφής µε καινούργια καλωδίωση (3x1,5mm2) εντός κατάλληλης ηλεκτρολογικής σωλήνας κυκλικής 
διατοµής. 
Ενδεικτικά προϋπολογίζονται διάφορα υλικά, όπως 400m καλώδιο 3x1,5mm2, 300m σωλήνας 
κυκλικής διατοµής, στηρίγµατα και λοιπά µικρο-υλικά. 
 
Για τη χρήση ανυψωτικού - καλαθοφόρου προϋπολογίζεται εργασία 7 ηµερών µε κόστος 
κινητοποίησης (µεταφορικά του ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογισθεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης και βοηθός) για επτά (7) ηµέρες.  
 
 
2. Κλειστό Γήπεδο - Γυµναστήριο ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου 
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων είκοσι τεσσάρων (24) φωτιστικών καµπάνων Hg (ισχύος 
250W) και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση είκοσι τεσσάρων (24) καινούργιων φωτιστικών καµπάνων LED 
(ισχύος 150W έκαστος - efficiency 150Lm/W) οι οποίες είναι κατάλληλες για φωτισµό εσωτερικών 
χώρων και ειδικότερα γηπέδων.  
 
Τα φωτιστικά led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 150W - efficiency 150lm/W 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο  
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ/4000Κ    
∆είκτης χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Τάση λειτουργίας: 100-240V AC 
Βαθµός στεγανότητας: IP65 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -20 έως 400C 
 
Ενδεικτικά προϋπολογίζονται διάφορα υλικά, όπως 100m καλώδιο 3x1,5mm2, στηρίγµατα και λοιπά 
µικρο-υλικά. 
 
Για τη χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου προϋπολογίζεται εργασία 3 ηµερών µε κόστος κινητοποίησης 
(µεταφορικά του ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογισθεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης και βοηθός) για τρεις (3) ηµέρες.  
 
 
Β. Ανοικτά Γήπεδα Ποδοσφαίρου 
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Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει φωτοτεχνική µελέτη και µε την 
ολοκλήρωση της εργασίας του να υποβάλει µετρήσεις και βεβαίωση επίτευξης του ζητούµενου 
επιπέδου φωτισµού.   
 
Οι προβολείς που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από χυτό αλουµίνιο µε πηγές led που θα 
συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών 
λειτουργίας τουλάχιστον, συνοδευόµενες από τροφοδοτικά µε προστασία στην υπέρταση, υπόταση, 
βραχυκυκλώµατος και θερµοκρασίας. 
 
Το ανυψωτικό – καλαθοφόρο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατάλληλου τύπου (ηλεκτροκίνητο ή 
πετρελαιοκίνητο και όχι επί φορτηγού αυτοκινήτου) για χρήση σε γήπεδα ποδοσφαίρου ώστε να µην 
προξενεί ζηµιά στο συνθετικό τάπητα. 
 
Επίσης θα πρέπει να ελεγχθούν και αρθούν τυχόν ελλείψεις που θα διαπιστωθούν προκειµένου να 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Ελέγχου του ∆ικτύου Φωτισµού (καλώδια, πίλλαρ) που αφορά στους 
φωτιστικούς προβολείς των ιστών. 
 
 
1. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Κρυονερίου 
 
Το σύνολο των προς προµήθεια  φωτιστικών προβολέων πρέπει να εξασφαλίζει ένταση φωτισµού 
στην επιφάνεια του γηπέδου 110lm/m2 κατ’ ελάχιστο.  
Επίσης για εξασφάλιση της οµοιοµορφίας του φωτισµού θα πρέπει να επιτευχθεί ένταση φωτισµού 
(επιφάνεια του γηπέδου) µε κατ’ ελάχιστο λόγο min/max=0.31. 
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων είκοσι (20) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 400W) επί των 
4 ιστών φωτισµού ύψους 16m του γηπέδου και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED 
(ισχύος 400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό 
γηπέδων ποδοσφαίρου. 
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 
ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Επίσης θα γίνει κάθε αναγκαία παρέµβαση στους ιστούς, π.χ. ενίσχυση µε µεταλλικές βάσεις 
(γαλβανισµένες ή βαµµένες ως απαιτείται), προκειµένου να στηριχθούν οι προβολείς.  
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 18m για εργασία πέντε (5) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά του ανυψωτικού). 
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Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για πέντε (5) ηµέρες.  
 
 
2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Άνοιξης  
 
Το σύνολο των προς προµήθεια  φωτιστικών προβολέων πρέπει να εξασφαλίζει ένταση φωτισµού 
στην επιφάνεια του γηπέδου 110lm/m2 κατ’ ελάχιστο.  
Επίσης για εξασφάλιση της οµοιοµορφίας του φωτισµού θα πρέπει να επιτευχθεί ένταση 
φωτισµού (επιφάνεια του γηπέδου) µε κατ’ ελάχιστο λόγο min/max=0.31. 
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων τριάντα δύο (32) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 400W) 
επί των 6 ιστών φωτισµού ύψους 12m του γηπέδου και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED 
(ισχύος 400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό 
γηπέδων ποδοσφαίρου.  
Οι προβολείς θα εγκατασταθούν ανά πέντε (5) στους τέσσερις (4) ακριανούς πυλώνες και ανά έξι (6) 
στους δύο (2) κεντρικούς.  
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 
ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Επίσης θα γίνει κάθε αναγκαία παρέµβαση στους ιστούς, π.χ. ενίσχυση µε µεταλλικές βάσεις 
(γαλβανισµένες ή βαµµένες ως απαιτείται), προκειµένου να στηριχθούν οι προβολείς.  
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 18m για εργασία έξι (6) ηµερών 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά άφιξης και αποχώρησης του 
ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για έξι (6) ηµέρες.  
 
 
3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου  
 
Προκειµένου να ενισχυθεί ο φωτισµός του γηπέδου, θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) 
καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED (ισχύος 120W έκαστος), συµβατών ως προς τα φωτο-
τεχνικά τους χαρακτηριστικά (ισχύς, φωτεινότητα, κλπ) µε τους ήδη εγκατεστηµένους προβολείς 
µάρκας POLARIS 120S-P και µε λοιπά χαρακτηριστικά ίδια ή ανώτερα.  
 
Σε κάθε πυλώνα του γηπέδου θα εγκατασταθούν από τρεις (3) προβολείς. 
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Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των τυχόν απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m πλαστικός ηλεκτρολογικός 
κυλινδρικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά, κλπ) για τη σύνδεση των νέων προβολέων. 
 
Επίσης θα γίνει κάθε τυχόν αναγκαία παρέµβαση στους πυλώνες, π.χ. ενίσχυση µε µεταλλικές βάσεις 
(γαλβανισµένες ή βαµµένες ως απαιτείται), προκειµένου να στηριχθούν οι προβολείς.  
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Συµβατότητα µε προβολέα POLARIS 120S-P 
Flux up to 16.300 Lumens,  
Θερµοκρασία χρώµατος 5000Κ|4000Κ,  
Θερµοκρασία λειτουργίας -35 έως 45 0C,  
Βαθµός στεγανότητας ΙΡ65 τουλάχιστον,  
Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά: Τάση 90 - 305V AC, Συχνότητα 47-63 Hz 
Υλικά  
Ψύκτρα αλουµινίου, Τζάµι Flat Tempered, Μπράτσο Inox. 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 18m για εργασία τριών (3) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά του ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για δύο (2) ηµέρες.  
 
 
4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. ∆ιονύσου  
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων είκοσι τεσσάρων (24) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 
2000W) επί των 4 ιστών φωτισµού ύψους 25m ΠΕΡΊΠΟΥ του γηπέδου και µεταφορά και παράδοσή 
τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED 
(ισχύος 400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό 
γηπέδων ποδοσφαίρου.  
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 
ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Επίσης θα γίνει κάθε τυχόν αναγκαία παρέµβαση στους ιστούς, π.χ. ενίσχυση µε µεταλλικές βάσεις 
(γαλβανισµένες ή βαµµένες ως απαιτείται), προκειµένου να στηριχθούν οι προβολείς.  
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
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Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 25m για εργασία πέντε (5) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά άφιξης και αποχώρησης του 
ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για πέντε (5) ηµέρες.  
 
 
5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. ∆ροσιάς  
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων οκτώ (8) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 2000W) επί των 
4 ιστών φωτισµού (ύψους 10m περίπου) του γηπέδου και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED (ισχύος 
400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό γηπέδων 
ποδοσφαίρου.  
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 
ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Επίσης θα γίνει κάθε αναγκαία παρέµβαση στους ιστούς, π.χ. ενίσχυση µε µεταλλικές βάσεις 
(γαλβανισµένες ή βαµµένες ως απαιτείται), προκειµένου να στηριχθούν οι προβολείς.  
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 18m για εργασία τρεις (3) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά άφιξης και αποχώρησης του 
ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για τρεις (3) ηµέρες.  
 
 
Γ. Ανοικτά Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης -Αντισφαίρισης  
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων προβολέων και θα εγκατασταθούν προβολείς led. 
 
Οι προβολείς που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από χυτό αλουµίνιο µε πηγές led που θα 
συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών 
λειτουργίας τουλάχιστον, συνοδευόµενες από τροφοδοτικά µε προστασία στην υπέρταση, υπόταση, 
βραχυκυκλώµατος και θερµοκρασίας. 
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Το ανυψωτικό – καλαθοφόρο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατάλληλου τύπου (ηλεκτροκίνητο ή 
πετρελαιοκίνητο και όχι επί φορτηγού αυτοκινήτου) για χρήση σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης και 
αντισφαίρισης ώστε να µην προξενεί ζηµιά στο δάπεδο. 
 
Επίσης θα πρέπει να ελεγχθούν και αρθούν τυχόν ελλείψεις που θα διαπιστωθούν προκειµένου να 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Ελέγχου του ∆ικτύου Φωτισµού (καλώδια, πίλλαρ) που αφορά στους 
φωτιστικούς προβολείς των ιστών. 
 
 
1. Γήπεδα Αντισφαίρισης ∆.Ε. ∆ιονύσου 
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων δεκαέξι (16) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 1000W) επί 
των 4 ιστών φωτισµού (ύψους 16m περίπου) του γηπέδου και µεταφορά και παράδοσή τους σε χώρο 
που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED (ισχύος 
400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό γηπέδων 
αντισφαίρισης.  
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 
ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 18m για εργασία τρεις (3) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά άφιξης και αποχώρησης του 
ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για τρεις (3) ηµέρες.  
 
 
2. Γήπεδα Αντισφαίρισης και Καλαθοσφαίρισης ∆.Ε. ∆ροσιάς 
 
Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων είκοσι έξι (26) φωτιστικών προβολέων HQI (ισχύος 400W) επί 
των 10 ιστών φωτισµού (ύψους 7-10m περίπου) των γηπέδων και µεταφορά και παράδοσή τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.   
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση είκοσι έξι (26) καινούργιων φωτιστικών προβολέων LED (ισχύος 
400W έκαστος - efficiency 150Lm/W τουλάχιστον) οι οποίοι είναι κατάλληλοι για φωτισµό γηπέδων 
αντισφαίρισης.  
 
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για την παροχή µονοφασικού 
ρεύµατος (ενδεικτικά προϋπολογίζονται 100m καλώδιο 3x2,5mm2, 50m κυλινδρικός πλαστικός 



 
 
 
 
 

10 

ηλεκτρολογικός σωλήνας, διάφορα µικρο-υλικά όπως ασφάλειες, ρελέ, γειώσεις επί των υπαρχόντων 
ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) για τη λειτουργία των προαναφερθέντων προβολέων. 
 
Οι προβολείς led θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 400W - efficiency 150lm/W τουλάχιστον 
Υλικό κατασκευής σωµάτων: χυτό αλουµίνιο 
Αποδεκτή θερµοκρασία  χρώµατος φωτισµού 5000Κ /4000Κ    
∆είκτη χρωµατικής απόδοσης CRI≥ 70  
Βαθµό στεγανότητας: IP67 
Τάση λειτουργίας: 90-260V AC 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -40 έως 500C 
 
Για τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος έχει προϋπολογιστεί ανυψωτικό 12m για εργασία τέσσερεις (4) 
ηµερών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κινητοποίησης (µεταφορά άφιξης και αποχώρησης του 
ανυψωτικού). 
 
Για τη σχετική εργασία αποξήλωσης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιµών έχει προϋπολογιστεί 
εργασία συνεργείου δύο (2) ατόµων (τεχνίτης, βοηθός) για τέσσερεις (4) ηµέρες. 
 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των καινούργιων φωτιστικών προβολέων 
led (µε αντικατάσταση των υπαρχόντων και λοιπές σχετικές ηλεκτρολογικές εργασίες) της Τεχνικής 
Περιγραφής.  
 

Α. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  

1. Κλειστό Γήπεδο - Γυµναστήριο ∆.Ε. Άνοιξης  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή  

 
Μονάδα  
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Φωτιστικό Led 150W Τεµάχιο 30 230 6.900  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 1.400 1.400  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο  Ηµέρα 7 115 805  
4 Εργασία  Ηµέρα 7 260 1.820  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

ΣΥΝΟΛΟ 11.075  
   

2. Κλειστό Γήπεδο - Γυµναστήριο ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Φωτιστικό Led 150W Τεµάχιο 24 230 5.520  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 240 240  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο  Ηµέρα 3 195 585  
4 Εργασία  Ηµέρα 3 260 780  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 7.275  
   

Β. ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
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1. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Κρυονερίου  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    32 550 17.600  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 820 820  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 5 170 850  
4 Εργασία  Ηµέρα 5 260 1.300  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 20.720  
   

2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Άνοιξης  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    32 550 17.600  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 700 700  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 6 155 930  
4 Εργασία  Ηµέρα 6 260 1.560  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 20.940  
   

3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 120W Τεµάχιο    12 280 3.360  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 600 600  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 3 235 705  
4 Εργασία  Ηµέρα 3 260 780  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 5.595  
  

4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. ∆ιονύσου  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    32 550 17.600  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 820 820  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 5 170 850  
4 Εργασία  Ηµέρα 5 260 1.300  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 20.720  
   

5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆.Ε. ∆ροσιάς  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    12 550 6.600  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 820 820  
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3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 3 235 705  
4 Εργασία  Ηµέρα 3 260 780  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 9.055  
  

Γ. ΓΗΠΕ∆Α ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

1. Γήπεδα Αντισφαίρισης ∆.Ε. ∆ιονύσου  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    16 550 8.800  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 500 500  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 3 235 705  
4 Εργασία  Ηµέρα 3 260 780  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

ΣΥΝΟΛΟ 10.935  
2. Γήπεδα Αντισφαίρισης & Καλαθοσφαίρισης ∆.Ε. ∆ροσιάς  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας (€) 

 
∆απάνη (€) 

 

1 Προβολέας Led 400W Τεµάχιο    26 550 14.300  
2 ∆ιάφορα Υλικά Τεµάχιο 1 500 500  
3 Ανυψωτικό - Καλαθοφόρο Ηµέρα 4 190 760  
4 Εργασία  Ηµέρα 4 260 1.040  
5 Πιστοποίηση Τεµάχιο 1 150 150  

 ΣΥΝΟΛΟ 16.750  
   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
∆.Ε. Άνοιξης 1 11.075 Α. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α - 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 1 7.275 
∆.Ε. Κρυονερίου 1 20.720 
∆.Ε. Άνοιξη 1 20.940 
∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 1 5.595 
∆.Ε. ∆ιονύσου 1 20.720 

 
Β. ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

∆.Ε. ∆ροσιάς 1 9.055 
∆.Ε. ∆ιονύσου 1 10.935 Γ. ΓΗΠΕ∆Α ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ∆.Ε. ∆ροσιάς 1 16.750 
 ΣΥΝΟΛΟ 123.065 
 ΦΠΑ 24% 29.535,60 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 152.600,60 

 
Ολογράφως: εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ και εξήντα λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%. 
 
 

∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων των χώρων στους οποίους θα 
εγκατασταθούν τα προς προµήθεια είδη πριν την υποβολή της προσφοράς του.  
Επίσης υποχρεούται να προσφέρει για όλα τα είδη της παρούσας µελέτης.  
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Αρµόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συναφθεί 
είναι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην αποξήλωση των υπαρχόντων συµβατικών 
φωτιστικών σωµάτων (µε παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος και στην τοποθέτηση 
και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία των νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωµάτων led).  
 
 
1. Συµµετοχή  
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο ανάδοχος φορέας θα διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και εµπειρία για να εκτελέσει την υπόψη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας, τίθενται οι παρακάτω προϋποθέσεις για συµµετοχή και ζητούνται τα αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία θεωρούνται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας: 
 
• πιστοποιητικό εγγραφής σε σχετικό εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο συναφές µε τα προς 

προµήθεια ηλεκτρο-µηχανολογικά είδη και εργασία, πχ. εγγραφή σε σχετική κατηγορία του ΓΕΜΗ, 
έναρξη σχετικού επιτηδεύµατος, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ΤΕΕ, κ.λπ.,  

• πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, σε ισχύ σύµβαση έργου, 
κλπ. από το οποίο θα προκύπτει ότι ο φορέας απασχολεί Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος των εργασιών και θα 
συνεννοείται µε την Υπηρεσία,   

• πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας ή σύµβαση έργου, κ.λπ., 
από το οποίο θα προκύπτει ότι ο φορέας διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάσεων συνοδευόµενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλµατος),  

• τρία (3) τουλάχιστον πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόµοιων συµβάσεων 
(προµήθειας – εγκατάστασης φωτιστικών), κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, από δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς.  

 
Εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων (Άρθρο 63 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά 
µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας 
οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς». 
 
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 
οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 
 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ο 
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οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο ανάδοχος φορέας θα διαθέτει την αναγκαία οικονοµική και 
χρηµατοδοτική ικανότητα για να εκτελέσει την υπόψη σύµβαση, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που 
θα αποδεικνύουν ότι ο ελάχιστος κύκλος εργασιών του φορέα στον τοµέα δραστηριοτήτων που 
καλύπτει η υπόψη σύµβαση (προµήθεια – εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού) είναι 
τουλάχιστον ποσού ύψους του 20% του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης για τα 
τελευταία 3 συνολικά έτη (στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και το τρέχον έτος).  
 
Επίσης ζητείται η υποβολή, στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνης δήλωσης σχετικά µε το ότι ο 
ενδιαφερόµενος φορέας έλαβε υπόψη του τις συνθήκες και τις όποιες τυχόν ιδιαιτερότητες υπάρχουν 
στο χώρο εγκατάστασης των προς προµήθεια ειδών, και της θέσης τους σε λειτουργία. 
 
Πρέπει να προσκοµισθεί κατάλογος ή τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής για τα προσφερόµενα 
είδη από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική τους περιγραφή, τα ακριβή τεχνικά τους χαρακτηριστικά και 
οι πιστοποιήσεις που αυτά φέρουν (CE, ENEC, EN  κλπ). 
 
O ανάδοχος θα παραδώσει στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου όλα τα τεχνικά φυλλάδια οδηγιών 
χρήσης και συντήρησης των ειδών που θα προµηθεύσει και υποχρεούται για την παροχή ενηµέρωσης 
και εκπαίδευσης στη λειτουργία τους του προσωπικού του ∆ήµου που θα του υποδειχθεί. 
 
Επίσης ζητείται η υποβολή στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς  
1. προσπέκτους και τεχνικών φυλλαδίων για τα φωτιστικά/προβολείς led που θα χρησιµοποιηθούν,  
2. αντιγράφων CE για τα φωτιστικά/προβολείς led και εν ισχύ ISO 9001 των οίκων κατασκευής τους, 
3. αντίγραφων πιστοποιητικών των υπό προµήθεια φωτιστικών/προβολέων κατά  

a. ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)  
b. ΕΝ 60598-/- (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας)  
c. ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο Ραδιοταραχών / Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας)  
d. ΕΝ 61000-2-3 / ΕΝ 61000-3-3 (Εκποµπών Αρµονικών και ∆ιακυµάνσεων),  

4. ENEC mark των φωτιστικών ως απαιτείται, 
5. εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή των φωτιστικών led,  
6. αναλυτικών στοιχείων των ανυψωτικών µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν (προκειµένου να 

αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους στους χώρους που θα προσφέρουν εργασία). 
 
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 
2. Υλικά και Εργασίες 
  
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εντελώς καινούργια και αµεταχείριστα, εύφηµων 
οίκων, µε παρουσία στην ελληνική αγορά, µε δυνατότητα service και ανταλλακτικών, κατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται και θα συνοδεύονται από όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις για κυκλοφορία στην 
ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.  
 
Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την προσκόµιση περαιτέρω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τα υλικά 
που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε ευθύνη του αναδόχου από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, 
το οποίο κατέχει εν ισχύ άδεια και διπλώµατα (για τις εργασίες που εκτελεί), σύµφωνα µε όλους τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέσα ασφάλειας, µε χρήση 
µέσων ατοµικής προστασίας και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες 
υπάρχουν, το οποίο θα είναι νόµιµα ασφαλισµένο. 
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Όλα τα αναγκαία εργαλεία και µικρο-υλικά που απαιτούνται για την έντεχνη παροχή της εργασίας είναι 
υποχρέωση του αναδόχου.  
 
Η παραλαβή των υλικών και των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων ειδών και τη 
διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς 
καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.   
 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της 
ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 
για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέρονται του 
τρόπο. 
 
 
3. Χρόνος Εκτέλεσης  
 
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
 
4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
 
Τα φωτιστικά led θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον. 
Όλα τα λοιπά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και η εργασία θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει µε δική του µέριµνα και δαπάνη κάθε τυχόν 
ελαττωµατικό υλικό ή κακοτεχνία αποδεδειγµένης υπαιτιότητάς του, όπως αυτά τυχόν υποδειχθούν από 
την Επιτροπή Παραλαβής ή/και Υπηρεσία εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος του ενός (1) έτους. 
 
 
5. Τιµές  
 
Οι τιµές µονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισµού αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
ολοκληρωµένης προµήθειας του εκάστου είδους όπως έχει παρουσιαστεί στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
Στις τιµές µονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  
τα κάτωθι:  
• κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., 
• τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων του αναδόχου,   
• δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως 
αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή,  

• δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών 
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κλπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και 
χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού,  

• πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις,  

• δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρµολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών,  

• δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών. 

 
 
6. Καλή Εκτέλεση της Σύµβασης 
 
Η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου.   
  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης και οφείλει να 
διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.  
 
Όλες οι εργασίες οφείλουν να εκτελεστούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, σε ηµέρες και ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία 
του ∆ήµου ώστε τα γήπεδα να µην είναι σε χρήση. 
 
 
7. Εκπροσώπηση Αναδόχου  
 
Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης είτε να διευθύνει τις υπό 
εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει 
την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύµβασης κατά την 
υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης.   
 
Ο δ/ντής της σύµβασης µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του 
αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.  
 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, τη νόµιµη 
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
 
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών 
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα 
αποτελέσµατά της. 
 
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου 
σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας.  
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.  
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Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζόµενου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται 
τον γενόµενο διορισµό του.  
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.  
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας.  
Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία.  
Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος.  
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο 
αντίκλητο. 

 
 

8. Υποχρεώσεις του Αναδόχου σε Περίπτωση Ατυχήµατος  
 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή 
ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε 
αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου 
συµπεριλαµβανοµένης της µη σωστής εφαρµογής των προγραµµάτων λειτουργίας, των εγκεκριµένων 
µελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισµού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης. 
 
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των 
συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες. 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του 
είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατά του, στις 
εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 
 
 
9. Συµµόρφωση µε τη Σύµβαση και Λοιπές ∆ιαταγές της Υπηρεσίας – Μέσα Ασφάλειας  
 
Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - 
Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
 
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο 
δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή 
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή 
εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία 
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους.  
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Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεπόµενων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην 
παρούσα σύµβαση, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες 
συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπόµενων. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί και το 
προσωπικό του.  
 
Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 
εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που 
εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  
 
Γενικά είναι υπεύθυνος να λαµβάνει όλα τα µέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ανεξάρτητα από την 
αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.  
Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την 
εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 
 
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο ανάδοχος ενηµερωθεί 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο για µερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε µέρους σε χώρους της 
σύµβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωµένος εντός 8ώρου από 
την ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να 
αποστείλει τεχνικό του προκειµένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δηµιουργηθεί για 
τρίτους, να αποµονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειµένα και δηµιουργούν 
κινδύνους, κλπ. 
 
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε 
ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών.  
Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, 
αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού.  
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) 
στην Υπηρεσία. 
 
Όταν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση και 
τους λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών τότε µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.  
 
 
   Η Συντάξασα      Εγκρίθηκε και Θεωρήθηκε 
 
 
   Μακαριάδη Ελισάβετ     Απόστολος Παπαδόπουλος 
   ΠΕ ∆ιοικητικού                 ΠΕ 5 ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
       Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
       Καθαριότητας & Πρασίνου 
 
 
 


