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  ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ    
 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ : 
 ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ (28)  
 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  
 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΣΕΟΘΗΚΩΝ  
  ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΤΡΙΔΩΝ 
  για ηο έηορ 2016 
       

Αξ.Πξση. 4189 / 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Ο ύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο (.Δ.Δ.Θ.) ζα πξνρσξήζεη ζε πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε είθνζη νθηώ (28) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ππαίζξησλ νζηενζεθώλ πνπ ε θαζεκία ζα 

απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζπξίδεο, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 57.859,20 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%)  έηζη ώζηε λα απνδνζνύλ ζε ρξήζε ζπλνιηθά 336 

ζπξίδεο θύιαμεο νζηώλ (νζηενζπξίδεο), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ γηα ην έηνο 2016.  

Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ίδηνπο πόξνπο.  

  

 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΡΘΡΩΗ 
 

1. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ………………………………….……….2 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ……………………………………………………3 

3. ΥΕΔΙΑ……………………….……………………………………………………5 

 

 

 

15REQ003414291 2015-12-02



 2 

 

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ    
 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ : 
 ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ (28)  
 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  
 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΣΕΟΘΗΚΩΝ  
  ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΤΡΙΔΩΝ 
  για ηο έηορ 2016 
 
 
 

1. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

ΔΑΠΑΝΗ

1 45223810-7

ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΗ 

ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΟΣΕΟΘΗΚΗ ΣΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑ ΘΤΡΙΔΩΝ

28 ΣΕΜ 1.680,00 47.040,00

ΑΘΡΟΙΜΑ 47.040,00

ΦΠΑ 23% 10.819,20

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 57.859,20

 
 
πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: Πενήνηα επηά σιλιάδερ οκηακόζια πενήνηα εννέα 
   εςπώ και ζαπάνηα λεπηά.  
   
 
  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 Θεζζαινλίθε 25/11/2015 Θεζζαινλίθε 25/11/2015 

 Η ζπληάμαζα Ο Δηεπζπληήο 

 

 

 ΟΦΙΑ ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 

 ΠΕ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΠΕ Γεσπόλσλ 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 Θεζζαινλίθε 25/11/2015  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ  

 

 

 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

 Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ    
 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ : 
 ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ (28)  
 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  
 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΣΕΟΘΗΚΩΝ  
  ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΤΡΙΔΩΝ 
  για ηο έηορ 2016 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2.1. σημαηική πεπιγπαθή οζηεοθήκηρ : 

Η θάζε νζηενζήθε ζα πξνθαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο παξνύζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο θάζε νζηενζήθεο ζα είλαη: κήθνο 205 cm, πιάηνο 45 cm 

θαη κεηαβιεηό ύςνο από 1,68 m ζηα άθξα έσο 2,08 m ζην κέζνλ. ην παξαπάλσ ύςνο δελ 

ππνινγίδεηαη ε βάζε έδξαζεο ηεο νζηενζήθεο. Η βάζε έδξαζεο ζα θαηαζθεπαζζεί από ηελ 

ππεξεζία. 

 Η θάζε νζηενζήθε ζηελ πξόζζηα όςε ζα έρεη ζπλνιηθά δώδεθα ζπξίδεο (ηέζζεξηο ζεηξέο 

ζπξίδσλ κε ηξεηο ζπξίδεο ζηελ θάζε ζεηξά). Οη ειάρηζηεο ειεύζεξεο δηαζηάζεηο θάζε ζπξίδαο ζα 

είλαη: κήθνο  57 cm, πιάηνο (βάζνο) 36 cm θαη ύςνο 30 cm. ην άλνηγκα θάζε ζπξίδαο ζα 

ηνπνζεηεζεί ιεπθή καξκάξηλε πιάθα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο 2 cm ε νπνία 

πεξηκεηξηθά ζα έρεη εγθνπή, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην εξκεηηθό θιείζηκν ηεο ζπξίδαο. ε 

θάζε νζηενζπξίδα ζα ηνπνζεηεζεί θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη αξίζκεζε. Η αξίζκεζε ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο. 

ην άλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ζα ηνπνζεηεζεί δίξξηρηε ζηέγε, δηαζηάζεσλ 1,45 m x 40 

m, απνηεινύκελε από δύν ηξηγσληθά αεηώκαηα, κέγηζηνπ ύςνπο 0,40 m, θαη δύν πιάθεο 

επηθάιπςεο. Σν αέησκα ηεο πξόζνςεο (κεηώπε) ζα είλαη επηθαιπκκέλν κε κάξκαξν ιεπθό. 

Αλαιπηηθόηεξα ε θάζε νζηενζήθε ζα απνηειείηαη από ηα εμήο πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ηεκάρηα: 

1. Σέζζεξα ηεκάρηα ησλ ηξηώλ ελ ζεηξά νζηενζπξίδσλ, εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαζελόο εμ απηώλ (κήθνο x πιάηνο x ύςνο) 2,01 m x 0,40 m x 0,38 m. 

2. Πέληε πιάθεο  νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ (κήθνο x πιάηνο x ύςνο) 2,05 

m x 0,45 m x 0,03 m νη νπνίεο ζηελ κία πιεπξά ηνπ κήθνπο ζα θέξνπλ θαηάιιειε 

παηνύξα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ καξκαξίλσλ πιαθώλ επηθάιπςεο ησλ αλνηγκάησλ 

ησλ ζπξίδσλ.  

3. Επηζηέγαζε ηεο θαηαζθεπήο.  

4. Δώδεθα καξκάξηλεο  πιάθεο επηθάιπςεο ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζπξίδσλ δηαζηάζεσλ 

0,60 m x 0,35 m x 0,02 m.  
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 Απόθιηζε από ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο γίλνληαη απνδεθηέο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

απόθιηζε ζηηο ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο δελ μεπεξλάεη ην 10% θαη ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο 

ειεύζεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπξίδσλ. 

2.2. Τλικά καηαζκεςήρ και ηπόπορ ζηήπιξηρ ηηρ οζηεοθήκηρ : 

Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θάζε νζηενζήθεο ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα από 

εκθαλέο ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/16, νπιηζκέλν κε δνκηθό πιέγκα Σ188. Γηα ηελ ζύλζεζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ιεπθό ηζηκέλην θαη ιεπηόθνθθα αδξαλή πιηθά θαηάιιειεο 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλσηέξσ αλαγξαθόκελε αληνρή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζα πξνζηεζεί θαηάιιειν ζηεγαλσηηθό πιηθό πνπ λα θαζηζηά ην ζθπξόδεκα 

πδαηνζηεγέο. 

Όια ηα ηκήκαηα ηεο θάζε νζηενζήθεο, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο 

θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε απηή λα ιεηηνπξγεί σο έλαο εληαίνο θέξνληαο νξγαληζκόο. 

  2.3. Εγγύηζη 

Η όιε θαηαζθεπή ζα θαιύπηεηαη από ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10 έηε) εγγύεζε αληνρήο ζηα 

θνξηία (ίδην βάξνο, βάξνο νζηενθηβσηίσλ θαη νζηώλ, άλεκνο, ρηόλη θ.ιπ) πνπ ζα επηβαξύλνπλ 

ηελ θαηαζθεπή θαζώο θαη από εγγύεζε αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ζηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ξεγκαηώζεσλ ή άιισλ ελδείμεσλ γηα ηελ κείσζε ηεο 

αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ νθείινληαη ζηε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ή ζε θαθνηερλία θαηά ηελ 

θαηαζθεπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη  νιόθιεξε ηελ νζηενζήθε. 

 2.5. Υπόνορ Παπάδοζηρ - Σοποθέηηζηρ 
 
 Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ .Δ.Δ.Θ. εληόο ηεζζάξσλ (4) 

εκεξνινγηαθώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Οζηενζεθώλ ζηηο 

ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Τπεξεζία. 

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 Θεζζαινλίθε 25/11/2015 Θεζζαινλίθε 25/11/2015 

 Η ζπληάμαζα Ο Δηεπζπληήο 

 

 

 ΟΦΙΑ ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 

 ΠΕ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΠΕ Γεσπόλσλ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 Θεζζαινλίθε 25/11/2015  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ  

 

 

 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

 Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  
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