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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 32
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 26
ης

 Αυγούστου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  608/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
   

 Έγκριση μελέτης του υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΉ ΑΓΟΡΑ 

ΡΟΔΟΥ» και τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» της πράξης «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ». (Εισήγηση με α/α 

1325/25-08-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).   

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 26
η
 Αυγούστου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/43419/26-08-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

2.  Καρίκης Ευστράτιος 2. Διακοσταματίου Σάββας 

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος   3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με α/α 1325/25-08-2021 

της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση μελέτης του υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΡΟΔΟΥ» και τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» της πράξης «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ»  

Ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού  5.350.624€,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ. 83/11-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ1Ζ7ΛΞ-0Λ4) απόφαση της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και τη με αρ.  43/2021 (ΑΔΑ:6ΣΥ5Ω1Ρ-1ΤΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, θα 

χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση πράξεων ανάπλασης συνολικού προϋπολογισμού 4.550.624€ στην πρώην 

βιομηχανική περιοχή ΚΟΒΑ, την ευρύτερη γειτνιάζουσα αστική περιοχή και το νοτιοανατολικό παραλιακό 

μέτωπο της πόλης που εκτείνεται από την Ακαντιά μέχρι το Καρακόνερο. Μεταξύ των πράξεων αυτών 

περιλαμβάνεται και η  «Πλατεία Ταξιάρχη». 

Με την με αρ. πρωτ. 112/19-01-2018 (ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584) πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του ΕΠ 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2490/30-06-2021 απόφαση, καλούνται ο Δήμος Ρόδου και το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) της ΣΒΑΑ στον 

άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-

2020». 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και υποδομών σε συνέχεια των παραπάνω προέβη στη σύνταξη των μελετών 

των δύο υποέργων με τα οποία θα υλοποιηθεί η πράξη «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 

504.556,00€ (με ΦΠΑ) 

Η μελέτη αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης, λειτουργικότητας, ασφάλειας αλλά και αισθητικής του χώρου 

που στεγάζεται η λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ταξιάρχη, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Ρόδου.  

2.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.664.390,00€ (με ΦΠΑ) 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων μεταλλικών στεγάστρων με την κάλυψη από 

ειδικών προδιαγραφών τεντόπανο για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, φωτιστικών σωμάτων, οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης καθώς και αστικού εξοπλισμού. 

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο των παραπάνω υποέργων αποτυπώνεται στις συνημμένες Τεχνικές 

Εκθέσεις/Περιγραφές.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες ο προϋπολογισμός της πράξης «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» ανέρχεται σε 

2.168.946,00€ με ΦΠΑ. Το ποσό των 1.545.624€ είναι η επιλέξιμη δαπάνη, που θα χρηματοδοτηθεί στο 

πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 

2014-2020», ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 623.322,00€ για την υλοποίηση της πράξης, θα δηλωθεί στην 

απόφαση της Ο.Ε. περί υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 

Δήμου Ρόδου. 

Μετά τα ανωτέρω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 504.556,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2.  Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.664.390,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με α/α 1325/25-08-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

 Την μελέτη (τεχνική έκθεση) και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών,  

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 504.556,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., όπως παρακάτω αναλυτικά 

περιγράφεται: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης, λειτουργικότητας, ασφάλειας αλλά και αισθητικής 

του χώρου που στεγάζεται η λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ταξιάρχη, ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Ρόδου. 
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Εικόνα 1: Εικόνα περιοχής μελέτης σε σχέση με την πόλη της Ρόδου (Google Earth) 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του χώρου και την αναβάθμιση 

της λειτουργίας της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς του Αγ. Δημητρίου στην πλατεία Ταξιάρχη, στην περιοχή «Αγ. 

Δημητρίου», στην πόλη της Ρόδου του Δήμου Ρόδου και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στο τομέα της Λαϊκής Αγοράς.  

Συγκεκριμένα με την μελέτη επιδιώκεται η αναβάθμιση της  «Υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς» σε μια 

«Υπαίθρια Οργανωμένη Αγορά» που θα περιλαμβάνει προϊόντα του πρωτογενούς κυρίως τομέα. 

Σκοπός είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών και φυσικά σε καλύτερες συνθήκες για 

τους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές που θα δραστηριοποιούνται σε αυτή, ώστε να καταστεί ο χώρος 

της Λαϊκής Αγοράς σε μια σύγχρονη και ανθεκτική στην χρήση Υπαίθρια Οργανωμένη Αγορά για την 

διασφάλιση της οικονομικής ζωή της επένδυσης.  

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία αισθητικής, λειτουργικής αναβάθμισης και συνθηκών 

ασφαλούς δραστηριότητας της παραδοσιακής και κοινωνικής λειτουργίας της πόλης που είναι η Λαϊκή αγορά 

και κατά επέκταση η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης Ρόδου. 

Θεωρώντας ότι η λαϊκή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι μιας πόλης και αποτελεί έναν τομέα στον 

οποίο αναπτύσσονται δραστηριότητες ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία και την εύκολη πρόσβαση των 

καταναλωτών σε προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής και οικογενειακής και παραδοσιακής οικοτεχνίας, 

αναμένεται με την υλοποίηση της παρούσας ότι θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ποιότητας και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον τομέα αυτό και κατά επέκταση αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της πόλης, ενθαρρύνοντας 

συγχρόνως σημαντικά την παραγωγική διαδικασία του πρωτογενή τομέα του Δήμου Ρόδου. 

Η νέα σύγχρονη αναβαθμισμένη  λαϊκή αγορά που θα προκύψει θα είναι πιο λειτουργική, οργανωμένη 

και  υψηλού επιπέδου καθαριότητας και υγιεινής με τη διαλογή των απορριμμάτων να γίνεται στην πηγή από 

τους ίδιους τους πωλητές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία όλων των πωλητών σε 

προκαθορισμένες και σαφώς οριοθετημένες θέσεις.  

Παράλληλα οι καταναλωτές θα μπορούν να κινούνται απρόσκοπτα και ασφαλέστερα στο χώρο της 

λαϊκής αγοράς ο οποίος πλέον θα είναι και αισθητικά αναβαθμισμένος και επισκέψιμος και φυσικά θα μπορεί 

να χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες όπως οργάνωση εκθέσεων ειδών λαϊκής τέχνης και 

γενικότερα παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, βιβλίων, κεντημάτων κλπ. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η περιοχή μελέτης (Λαϊκή αγορά Ταξιάρχη) βρίσκεται στην πλατεία Ταξιάρχη στην περιοχή Αγ. 

Δημητρίου. Βόρεια και από την πάνω πλευρά εκτείνεται η οδός Κλαυδίου Πέπερ ενώ δυτικά κάθετα περνάει η 

Λεωφ. Καλλιθέας. Η υφιστάμενη Λαϊκή αγορά Ταξιάρχη αποτελεί µέρος µιας οικιστικής ενότητας της 

περιοχής , λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Σάββατο σαν Λαϊκή Αγορά Ρόδου και γειτνιάζει με το Ορθόδοξο και το 

Καθολικό Νεκροταφείο. 

Παράλληλα λόγω της γειτνίασης με τη Λεωφ. Καλλιθέας αποτελεί μία από τις πρώτες εικόνες που 

αντικρίζει ο επισκέπτης κατά την είσοδο του στην πόλη. 

 

 
Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία περιοχής μελέτης σε σχέση με τον οικισμό(Google Earth) 

 

 
Εικόνα 3: Εικόνα περιοχής μελέτης (Google Earth) 

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο χώρος αυτός λειτουργεί με μια πρόχειρα διαμορφωμένη κατάσταση, με 

μεμονωμένα και ανεξάρτητα στέγαστρα για τους παραγωγούς κα πωλητές του πρωτογενούς κυρίως τομέα. 
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Εικόνα 4: Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης περιοχής μελέτης 
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4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα μελέτη οριοθετείται και διαμορφώνεται ένας νέος χώρος  με έξι (6) διαφορετικούς τομείς 

παραγωγών – εμπόρων με παράλληλο διαχωρισμό των διαφόρων ειδών προς πώληση, φροντίζοντας 

ταυτόχρονα για την συνοχή και την αλληλεπίδραση των λειτουργιών. 

Ο κάθε τομέας θα είναι ανεξάρτητος από τον άλλο και στεγασμένος με μόνιμο μεταλλικό στέγαστρο με 

την κάλυψη από ειδικών προδιαγραφών τεντόπανο . Η στέγαση της υπαίθριας οργανωμένης αγοράς  Θα είναι 

κατάλληλη για να μειώνει την θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς κατά τους θερινούς μήνες και για να αντέχει σε 

δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

Επίσης δημιουργείται χώρος καθιστικού, εξοπλισμένος με παγκάκια, για στάση και ανάπαυση των 

επισκεπτών σύμφωνα με το σχεδιασμό. (σχέδιο Τ1). Καθ΄ όλη την έκταση της νέας αγοράς, θα τοποθετηθούν 

κάδοι απορριμμάτων για να διατηρείται η καθαριότητα του χώρου από τους επισκέπτες-καταναλωτές. 

Οι χώροι κάθε τομέα θα περικλείονται από πεζοδρόμια που θα αφήνουν εισόδους πρόσβασης στους 

επισκέπτες ώστε να ρυθμίζεται η κίνηση των επισκεπτών. Ενώ η κυκλοφορία εντός των στεγάστρων γίνεται με 

δύο μεγάλες αρτηρίες κίνησης επισκεπτών από τα ανατολικά προς τα δυτικά και αντίστροφα, που εξυπηρετούν 

όλες τις θέσεις πώλησης, ενώ ένας μικρότερος παράλληλος διαμήκης διάδρομος στο κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο 

την κίνηση των πωλητών – παραγωγών.  

Σε όλο το χώρο θα υπάρχουν βρύσες με αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών και των παραγώγων εμπόρων.  

Στη βόρεια πλευρά ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και στο πάρκο που εκτείνεται παράλληλα με το ρέμα, 

δημιουργείται εσωτερικός δρόμος με διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων αποκλειστικά για τους 

παραγωγούς – εμπόρους. Στην ανατολική πλευρά το πεζοδρόμιο είναι μεγαλύτερου πλάτους για να δίνει τη 

δυνατότητα στάσης και ανάπαυσης των επισκεπτών. Συμπληρωματικές θέσεις στάθμευσης για τους παραγωγούς 

– εμπόρους δημιουργούνται παράλληλα με το πεζοδρόμιο στην πλευρά του νεκροταφείου. Επίσης προβλέπονται 

επιπρόσθετοι χώροι στάθμευσης αποκλειστικά για τους ιχθυοπώλες ανατολικά και δυτικά του προτεινόμενου 

χώρου. 

Τέλος για τους επισκέπτες δίνονται 3 μεγάλοι χώροι στάθμευσης προς εξυπηρέτηση της υπαίθριας 

οργανωμένης αγοράς. Ένας στην νοτιοδυτική πλευρά μπροστά στο καθολικό νεκροταφείο και δύο άλλοι στην 

βορειοανατολική πλευρά, ανατολικά της εισόδου της αγοράς όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Συγκεκριμένα, 

Ο σχεδιασμός της νέας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς αφορά σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες 

παραγωγών και εμπόρων που είναι :  

1. Οπωροπώλες παραγωγοί και έμποροι  

2. Έμποροι διαφόρων ειδών ένδυσης 

3. Ανθοπώλες 

4. Ιχθυοπώλες, αλιείς και ιχθυέμποροι  

Οι δύο πρώτες κατηγορίες στεγάζονται μαζί ως τομέας παραγωγών, ως είθισται και έτσι έχουμε τρείς 

διαφορετικούς τομείς. 
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Εικόνα 5: Κάτοψη προτεινόμενης παρέμβασης στην περιοχή μελέτης 

 

 

Εικόνα 6: Τρισδιάστατη απεικόνιση προτεινόμενης παρέμβασης στην περιοχή μελέτης 

 

Χωροταξικά ο χώρος από την Λεωφόρο Καλλιθέας μέχρι λίγο πριν την είσοδο του νεκροταφείου 

επιμερίζεται σε  τέσσερεις (4) ανεξάρτητους τομείς παραγωγών – εμπόρων.  

Οι χώροι των τομέων παραγωγών – εμπόρων καταλαμβάνουν συνολική έκταση  εμβαδού  2.700 τ.μ. και 

δημιουργούνται σε αυτούς 165 θέσεις πώλησης.  

 

Αναλυτικά, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι  τέσσερεις τομείς είναι: 

1. Τομέας παραγωγών Α  700 μ2 

2. Τομέας παραγωγών Β  800 μ2 

3. Τομέας παραγωγών Γ  600 μ2 

4. Τομέας παραγωγών Δ  600 μ2 
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Εικόνα 7: Κάτοψη τομέων  παραγωγών – εμπόρων στην περιοχή μελέτης 

 

Ο κάθε τομέας εξυπηρετεί τις παρακάτω προτεινόμενες θέσεις οπωροπαραγωγών και εμπόρων: 

1. Τομέας παραγωγών Α 44 ΘΕΣΕΙΣ 

2. Τομέας παραγωγών Β 47 ΘΕΣΕΙΣ 

3. Τομέας παραγωγών Γ 36 ΘΕΣΕΙΣ 

4. Τομέας παραγωγών Δ 38 ΘΕΣΕΙΣ 

 

 

Εικόνα 8: Τομή Α,Β  παραγωγών – εμπόρων στην περιοχή μελέτης 
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Εικόνα 9: Τρισδιάστατη απεικόνιση Τομέων Α,Β  παραγωγών – εμπόρων στην περιοχή μελέτης 

 

Ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ορθόδοξου νεκροταφείου και στην θέση που ήδη βρίσκονται, θα 

δημιουργηθεί ανεξάρτητος στεγασμένος χώρος ο Τομέας Ανθοπωλών Ε 340 μ2 για την εξυπηρέτηση 16 θέσεων 

ανθοπωλών.  

Τέλος στην πλευρά που βρίσκεται, ανατολικά της εισόδου του ορθόδοξου νεκροταφείου δημιουργείται 

σύγχρονη στεγασμένη ψαραγορά Τομέας Ψαραγοράς  Ζ 370 μ2, για 12 θέσεις αλιέων. 

 

 

Εικόνα 10: Κάτοψη τομέων ανθοπωλών, ψαραγοράς στην περιοχή μελέτης 

 

ΑΔΑ: 6ΟΓ8Ω1Ρ-Γ3Μ



12/23 

 

 

 

Εικόνα 11: Τομή Ε  Ανθοπωλών στην περιοχή μελέτης 

 

Εικόνα 12: Τρισδιάστατη απεικόνιση τομέα  Ε  Ανθοπωλών  

 

Οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν συνολικά οι τομείς απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

1 Τομέας παραγωγών Α 700 μ2 

2 Τομέας παραγωγών Β 800 μ2 

3 Τομέας παραγωγών Γ 600 μ2 

4 Τομέας παραγωγών Δ 600 μ2 

5 Τομέας παραγωγών Ε 340 μ2 

6 Τομέας παραγωγών Ζ 370 μ2 

7 Καθιστικό 64 μ2 

  Συνολική επιφάνεια χώρων 3.474 μ2 

 

Ενώ οι προτεινόμενες θέσεις παραγωγών πωλητών που αναπτύσσονται ανά τομέα ανέρχονται σύμφωνα με 

τον ακόλουθο Πίνακα. 

 

1 Τομέας παραγωγών Α 44 ΘΕΣΕΙΣ 

2 Τομέας παραγωγών Β 47 ΘΕΣΕΙΣ 

3 Τομέας παραγωγών Γ 36 ΘΕΣΕΙΣ 

4 Τομέας παραγωγών Δ 38 ΘΕΣΕΙΣ 

5 Τομέας παραγωγών Ε 16 ΘΕΣΕΙΣ 

6 Τομέας παραγωγών Ζ 12 ΘΕΣΕΙΣ 

  Σύνολο θέσεων χώρων 193 
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 Δάπεδο-εσωτερική -εξωτερική οδοποιϊα-ποδηλατόδρομος-πεζοδρόμια 

Το υπάρχον δάπεδο είναι κατασκευασμένο με ασφαλτοσκυρόδεμα. Μετά την κατασκευή των έργων 

θεμελιώσεων, υποδομής των Η/Μ εγκαταστάσεων, (άρδευσης, ύδρευσης, ηλεκτρικών, αποχέτευσης όμβριων και 

ακαθάρτων )και των πεζοδρομίων , θα γίνει φρεζάρισμα του υπάρχοντος δαπέδου και της εξωτερικής οδοποιίας 

(δηλ. του δρόμου εμπρός από το νεκροταφείο) σε ανάλογο βάθος και κατόπιν θα διαστρωθεί ισοπεδωτική 

ασφαλτική στρώση, πάχους έως 4 εκ. , κατηγορίας ΑΣ 12,5, συγκολλητική επάλειψη και τελική επιφάνεια με 

ασφαλτική στρώση κατηγορίας ΑΣ 31,5.  Θα διατηρηθούν τα ίδια υψόμετρα του υφιστάμενου δαπέδου με 

μέγιστη απόκλιση +5 εκ. 

Στο χώρο της ψαραγοράς , αφού αποξηλωθεί το υφιστάμενο κηπάριο θα κατασκευασθεί υπόβαση 

οδοστρωσίας με υλικά ΠΤΠ Ο 150 συμπυκνωμένου πάχους 20 εκ και βάση οδοστρωσίας με υλικά ΠΤΠ Ο 155 

συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. Ομοίως θα κατασκευασθούν και στις επιφάνειες που θα προκύψουν από την 

καθαίρεση των υφισταμένων πεζοδρομίων  

Οι τομές για την κατασκευή των ορυγμάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων, των νέων κρασπεδορείθρων, και 

των θεμελιώσεων των μεταλλικών κατασκευών θα γίνουν με ασφαλτοκόπτη. 

Το μήκος του ποδηλατόδρομου που θα κατασκευασθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι 100μ. (έως 

την μεταλλική γέφυρα)  Η τελική του επιφάνεια είναι ασφαλτοσκυρόδεμα κατηγορίας  ΑΣ 31,5 έγχρωμο 

επιλογής της επίβλεψης του έργου.  

Γενική οδηγία. Δεν θα γίνει διάστρωση νέου ασφαλτοσκυροδέματος χωρίς να προηγηθεί φρεζάρισμα του 

παλαιού.  

Τα νέα πεζοδρόμια θα περιβάλλονται από κρασπερόρειθρα. Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 διαστάσεων  διατομής 0,15 Χ0,30. Τα ρείθρα θα είναι χυτά επί τόπου 

διαστάσεων διατομής 0,15 (ύψος) Χ 0,20 (πλάτος) από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20. Πριν τη διάστρωση των 

πλακών πεζοδρομίου θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 πάχους 10 εκ.  Στα τμήματα των 

πεζοδρομίων ,όπως φαίνεται στο σχέδιο Τ1 θα διαστρωθούν πλάκες καθοδήγησης τυφλών.  

Κατά μήκος των πεζοδρομίων θα τοποθετηθούν πλαστικά επαναφερόμενα κολωνάκια ύψους 0,70 μ σε 

απόσταση σύμφωνη με το σχέδιο.  

Η είσοδος στο χώρο θα γίνει με μονοδρόμηση, με φορά από την Λεωφόρο Καλλιθέας  προς την 

παράλληλα με τον τοίχο του νεκροταφείου. Μια δεύτερη είσοδος θα υπάρχει από την Λεωφόρο Καλλιθέας που 

όμως θα οδηγεί, με απαγορευτικό σήμα, προς την είσοδο, σε διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων 

μπροστά από τον καθολικό νεκροταφείο. Ένας εσωτερικός χώρος παράλληλα στο ρέμα θα λειτουργεί 

αποκλειστικά για τους παραγωγούς – εμπόρους με φορά από την Κλαυδίου Πέπερ προς την Λεωφόρο 

Καλλιθέας και θα είναι αυστηρά ελεγχόμενος . 

 Σήμανση- Ασφάλιση 

Θα τοποθετηθούν τα κατακόρυφα σήματα που προβλέπονται στο αντίστοιχο σχέδιο  

Επίσης θα κατασκευασθεί η διαγράμμιση που προβλέπεται στο ίδιο σχέδιο με απλή αντανακλαστική βαφή 

τόσο στη οδοποιία όσο και στις θέσεις στάθμευσης. Για τα υλικά της διαγράμμισης θα προσκομισθούν από τον 

Ανάδοχο εργοστασιακά πιστοποιητικά για διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 Περίφραξη χώρου 

Κατά μήκος του ρέματος , εκατέρωθεν των πλευρών του  και του χώρου που ορίζεται από τα ψηφία α-β-γ-

δ-ε-ζ αντικαθίσταται για την ασφάλεια των πολιτών το παλιό κιγκλίδωμα με νέα μεταλλική περίφραξη από 

γαλβανισμένα πλέγματα και ορθοστάτες τύπου ΑΣΚΟ, ύψους 1,10μ. συνολικού μήκους 345 μ. 

 Φωτισμός χώρου 

Η νέα υπαίθρια οργανωμένη αγορά θα έχει αυτόνομο φωτισμό για να περιλαμβάνει δράσεις καθ’ όλη την 

διάρκεια του 24ώρου. 

Οι τρόποι φωτισμού θα είναι οι εξής: 

 Με επιστύλιο φωτισμό, φωτοβολταϊκά φωτιστικά LED με ιστό 

 Με κρεμαστό φωτισμό πάνω από τις θέσεις εργασίας, με φωτοβολταϊκά φωτιστικά LED 

αναρτώμενων στο στέγαστρο 
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 ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Η παρούσα μελέτη τις ακόλουθες ΗΜ εγκαταστάσεις: 

1. Εγκατάσταση ύδρευσης  

Σκοπός της εγκαταστάσεως είναι: 

- η άρτια διανομή της απαιτούμενης παροχής και πίεσης νερού της νέας Δημοτικής Αγοράς 

- Η πρόβλεψη άρδευσης παρτεριών και λοιπών χώρων πρασίνου 

 

2. Εγκατάσταση αποχέτευσης απορροών-ομβρίων 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι: 

- Η παραλαβή των όμβριων υδάτων των υπό διαμόρφωση χώρων της Δημοτικής Αγοράς και η 

διοχέτευσή τους προς τον υφιστάμενο ρέμα της περιοχής. 

- Η παραλαβή των απορροών πλύσεων από τους χώρους της λαϊκής αγοράς και η διοχέτευση αυτών 

προς το παρακείμενο ρέμα 

- Η παραλαβή των απορροών από την περιοχή της αγοράς που αφορά την πώληση των ψαριών και 

η οδήγηση αυτών μέσω μηχανοσίφωνα στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής. 

 

3. Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η κάλυψη των αναγκών σε ρευματοδότηση για χρήση κυρίως 

μικροσυσκευών (ταμειακές μηχανές, τοπική χρήση λάμπας φωτισμού). 

 

2.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.664.390,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ., όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο των Τεχνικών Περιγραφών 

Η διάρθρωση των Τεχνικών Περιγραφών γίνεται ανά είδος εγκαταστάσεως σε χωριστά κεφάλαια. Σε κάθε 

κεφάλαιο, περιγράφονται με πληρότητα ο τρόπος λειτουργίας κάθε συστήματος, έτσι ώστε μαζί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα σχέδια να δίδεται πλήρης εικόνα του έργου. 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι επεξεργασμένα και βαμμένα με υδατοδιαλυτά υλικά για αντοχή στο χρόνο και της 

καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να 

μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του σύμφωνα με ΕΝ 1176-1 4.2.5. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ 

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο ή άλλο ξύλο αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Το υλικό του φυσικού ξύλου δε θα 

έχει κοφτερές μύτες και γωνίες. 

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κ.λπ.) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά της προδιαγράφεται από την οδηγία 

ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με της προδιαγραφές της 

ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37. 

Οι σωλήνες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλων διατομής Φ26,9, κάτι που εγγυάται την 

αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. 

Τα ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI 304 ή ισοδύναμου, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. 
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Η διαδικασία της γαλβάνωσης γίνεται σύμφωνα με της ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461. 

 

- ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν περιέχουν 

μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων 

των μεταλλικών μερών φέρουν αντισκωρική ηλεκτροστατική προστασία. Και έχουν αντοχή στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

- ΠΑΚΤΩΣΗ 

Ο εξοπλισμός θα πακτώνεται με τρόπο κατάλληλο ώστε να προστατεύεται μακροχρόνια η ξυλεία από 

κατακράτηση υγρών. Θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει για τη σωστή επιλογή των βάσεων έδρασης του 

εξοπλισμού δεδομένου ότι αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο 

εξοπλισμός (βότσαλο, χώμα, επιφάνεια από σκυρόδεμα  κ.λπ.). 

 

1. Προμήθεια  ξύλινου καθιστικού 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου παγκακιού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Διαστάσεις  

Μήκος  1800 mm 

Πλάτος 515 mm 

Ύψος 825 mm 

Το παγκάκι αποτελείται από τα δύο μεταλλικά πλαϊνά έδρασης και 2 ξύλινα μέρη (κάθισμα  και πλάτη).  Τα 

ξύλινα μέρη αποτελούνται από πέντε δοκούς διατομής 1800Χ95Χ45mm, οι τρείς για το κάθισμα και οι δύο για 

την πλάτη, με άκρα στρογγυλεμένα (R10mm) για την αποφυγή τραυματισμών.   

Τo κάθε μεταλλικό πλαϊνό κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές δοκούς Π, η μία  καμπυλωμένη σε αμβλεία 

γωνία όπου πάνω σε αυτό στηρίζεται το κάθισμα και συγκολλάται κάθετα στην δεύτερη κοιλοδοκό. Στο κάτω 

μέρος της δεύτερης δοκού συγκολλάται φλάντζα πάκτωσης πάχους 5mm. 

 

2. Προμήθεια μεταλλικού δοχείου απορριμμάτων  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού δοχείου απορριμμάτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 

Διαστάσεις   

 

Μήκος  420 mm.    

Πλάτος 420 mm.   

Ύψος 840 mm.    

    

Ο κάδος αποτελείται από έναν μεταλλικό κύλινδρο Φ420mm. και ύψους 600 mm, κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 2 mm. με μακροσκελείς εγκοπές πλάτους 15 mm.  

Στο άνοιγμα του κάδου υπάρχει ανοιγόμενο μεταλλικό καπάκι από λαμαρίνα πάχους 4 mm. διαμέτρου 420mm, 

που εσωτερικά φέρει οπή Φ220 mm.  

Ο εξωτερικός κάδος στηρίζεται σε ένα μεταλλικό σωλήνα Φ60 mm., και μήκους 240 mm., που στο πάνω μέρος 

συγκολλείται σε ειδικά μεταλλικά τεμάχια, ενώ στο κάτω μέρος συγκολλιέται  σε μεταλλική φλάντζα Φ220 

mm. για την πάκτωση του κάδου. Χωρητικότητα: 75 λίτρα 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Τα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κλπ.) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο.  Οι διαστάσεις και οι 

διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.  

ΧΡΩΜΑΤΑ. Τα βερνίκια και τα χρώματα µε τα οποία προστατεύονται τα μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για 

εξωτερική χρήση και θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες. 
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Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης με ελεύθερο ύψος 1,10 μετ. κατασκευασμένη εξ’ 

ολοκλήρου από χάλυβα S235JR (EN10025) με  τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Διάσταση πανέλλων-πλαισίων: 1000x1992 mm 

Κάθετες λάμες : 25/2 mm 

Οριζόντια : Φ5 ευθύγραμμα 

Πλευρικές λάμες : 25/5 mm (άνω & κάτω) 

Βροχίδα αξονικά : 66x132 mm 

Ύψος ορθοστάτη : 1010 mm (ανά 2 μέτρα) 

Ορθοστάτης από λάμα : 50/8 mm 

Πέλμα ορθοστάτη : 120x120x8 mm 

Επιφάνεια (φινίρισμα) : Γαλβάνισμα εν θερμώ (ISO 1461) 

Βύσματα : Μ8X90 γαλβανιζέ με παξιμάδια αντικλεπτικά  

Αντικλεπτικά μπουλόνια : Μ8Χ30 INOX 

 

Περιλαμβάνονται της όλα τα απαραίτητα υλικά στερέωσης και έδρασης στο έδαφος  καθώς και ο έλεγχος της 

σταθερότητάς της.  Η προτεινόμενη περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα 

ανοίγματα προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και δακτύλων και θα αποτρέπει το 

σκαρφάλωμά, καθώς δεν θα δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. Η κατασκευή  είναι ανθεκτική σε υγρασία 

και λοιπές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις παράκτιες περιοχές. Ο χρωματισμός της θα είναι της 

απολύτου επιλογής  

της Υπηρεσίας. 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικού led με ιστό φωτισμού, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Φωτιστικό 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με λεία επιφάνεια. Θα φέρει σύστημα 

στήριξης για βραχίονα διαμέτρου Φ60mm του οποίου η κλίση θα μπορεί να ρυθμίζεται από 0-90°. Θα είναι 

τύπου plug and play με στεγανούς κονέκτορες τύπου MC4 για εύκολη σύνδεση με το ΦΒ πάνελ και θα φέρει 

διακόπτη ασφαλείας οn/off για λόγους συντήρησης. Δεν θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης των 3 ετών. Θα φέρει αισθητήρα υπέρυθρων για τον απομακρυσμένο προγραμματισμό 

αφής/σβέσης/dimming μέσω τηλεχειριστηρίου. 

Θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67 που θα αποδεικνύεται από την αντίστοιχη έκθεση δοκιμών IEC 

60529  και ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO9001:2015 & ISO14001:2015. Θα είναι 

κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας -15°C - +70°C. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα και 

οδηγίες: 

 EN 55015:2013+A1 

 EN 61547:2009 

 EMC Directive 2014/30/EU 

 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 

 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 

 EN 60598-1:2015 

 EN 62471:2008 

 EN 62493:2015 

 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 

 RoHS 

3. Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,10 μετ. 

4. Προμήθεια φωτοβολταϊκού φωτιστικού led με ιστό φωτισμού 
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Συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανεξάρτητα 

εργαστήρια. 

Οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος με έκταση του βραχίονα στήριξης θα είναι περίπου 570mm X 250 mm 

X 92 mm (ΜxYxB) ±10% και το βάρος του δε θα ξεπερνάει τα 15 κιλά.  

Μπαταρία 

Η μπαταρία ιόντων λιθίου θα βρίσκεται ενσωματωμένη στο φωτιστικό σώμα και θα είναι νέας τεχνολογίας 

λιθίου τύπου LifePο4, 2000 κύκλων και συνολικής ισχύος τουλάχιστον: 460WH, 36Ah @ 12.8VDC. 

Ο εφαρμοζόμενος τύπος μπαταρίας θα συνοδεύεται από το τεχνικό της φυλλάδιο και θα φέρει πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης κατά: 

      CE EMC:  EN 55032: 2015;  EN 55024: 2010+A1:2015. 

 & Έκθεση δοκιμών από ανεξάρτητα εργαστήρια κατά: 

- RoHS IEC62321-3-1:2013 (Ανάλυση επικίνδυνων συστατικών) 

- IEC 62133-2:2017 (Απαιτήσεις ασφαλείας μπαταριών) 

-  ISO9001 κατασκευαστή μπαταριών 

      Φορτιστής: 

Eντός του φωτιστικού, θα βρίσκεται και ο ρυθμιστής φορτιστής της μπαταρίας, ο οποίος ταυτόχρονα θα 

τροφοδοτεί και την πλακέτα LED στο φωτιστικό. Θα είναι τεχνολογίας MPPT, ηλεκτρονικός, απόλυτα 

αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία λιθίου όσο και με το Φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα 

μπορεί να προγραμματιστεί από τηλεχειριστήριο μέσω του υπέρυθρου αισθητήρα ο οποίος θα είναι εμφανής 

στο κάτω μέρος του φωτιστικού, σε συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία, με την 

μπαταρία, το επίπεδο έντασης των LED και το Φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονομία στο φωτιστικό για 

τουλάχιστον 2 νύχτες σε περίπτωση συννεφιάς. Θα διαθέτει« έξυπνο σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει τη 

φωτεινή ροή της οπτικής μονάδας, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και ανάλογα με το 

επιθυμητό σενάριο λειτουργίας Πχ από δύση ηλίου και για 5 ώρες 100% φωτεινότητα και τις επόμενες 5 ώρες 

50% φωτεινότητα. 

Οπτική μονάδα  

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά SMD LED, με θερμοκρασία χρώματος 4.000-6000 

Κ, CRI≥80, μέγιστης κατανάλωσης 30W και συνολικής απόδοσης ≥3.860lm. Το κάθε LED θα φέρει δικό του 

φακό για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, ενδεικτικά 140x70°, κατάλληλης για φωτισμό οδών χωρίς τη 

δημιουργία θάμβωσης. Ο χρόνος ζωής των LED θα πρέπει να είναι κατά L70 ≥54.000 ώρες το οποίο θα 

αποδεικνύεται με το LM80 test report του κατασκευαστή των LED. 

ΦΒ Πάνελ 

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος ≥100Wp και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη περιστρεφόμενη βάση από 

αυτή του φωτιστικού. Θα συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο που θα αναφέρει εγγύηση 25ετών για το 80% 

της απόδοσης και θα φέρει πιστοποιητικό CE & ISO9001 κατασκευαστή. 

Ιστός 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 5,5m, θα είναι κυλινδρικός χαλύβδινος, πάχους τουλάχιστον 3mm και 

διαμέτρου Φ127mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων τουλάχιστον 350Χ350Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν με τρίγωνα ενίσχυσης.  

Η πλάκα έδρασης φέρει τέσσερεις(4) οπές διαμέτρου 30mm για τη στερέωση του ιστού σε ήλους 

κοχλίωσης(μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, μήκους 750mm.  

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς γωνιές 30/30/3 

και λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους προς αποφυγή 

μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα.  Το σύστημα των κοχλιών 

αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο 

σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης προστατευμένο με θερμό βαθύ γαλβάνισμα.  

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, αμμοβολήται και 

γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & 
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GR-181(ΔΕΗ).  Ο ιστός στην κορυφή του θα δεχτεί βραχίονα (γαλβανισμένο εν θερμώ), μονό μήκους περίπου 

1m και διαμέτρου Φ60mm. Ο ιστός θα δεχτεί επίσης στην κορυφή του τη βάση στήριξης, καταλλήλων 

διαστάσεων, του φωτοβολταϊκού πάνελ, η οποία θα προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού με ένα σωλήνα 

κατάλληλης διαμέτρου και μήκους περίπου 500mm ο οποίος ηλεκτροσυγκολλείται στη βάση στήριξης. Το 

τμήμα του βραχίονα που στηρίζεται στον ιστό φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25 και σε ύψος περίπου 5,5μ.  Ο βραχίονας και η βάση στήριξης Φ/Β πλαισίου μετά από 

σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι 

προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ).  

Ο ιστός θα είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το πιστοποιητικό ΕΝ40 του εργοστασίου και θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και το ISO9001:2015 του 

γαλβανιστηρίου. 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικού φωτιστικού led οροφής το οποίο λειτουργεί με τροφοδοσία από ΦΒ 

πάνελ. Έχει ενσωματωμένη μπαταρία, είναι στεγανό και έχει δυνατότητα ρύθμισης ωρών λειτουργείας και 

επιπέδου φωτεινότητας. 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και το κάλυμμα (διαχύτης) από 

πολυκαρβονικό υλικό. Θα είναι τύπου plug and play με ταχυσύνδεσμο για εύκολη σύνδεση με το ΦΒ πάνελ και 

θα φέρει διακόπτη ασφαλείας οn/off για λόγους συντήρησης. Το καλώδιο σύνδεσης του θα είναι τουλάχιστον 

3m. Δεν θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των 3 ετών.  

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά SMD LED, με θερμοκρασία χρώματος 3.000-6000 

Κ, μέγιστης κατανάλωσης 18W±5% και συνολικής απόδοσης ≥2.200lm±5%. 

Θα φέρει αισθητήρα μικροκυμάτων για τον απομακρυσμένο προγραμματισμό αφής/σβέσης/dimming μέσω 

τηλεχειριστηρίου.  

Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 6 ώρες και ο χρόνος εκφόρτισης να είναι τουλάχιστον 20 

ώρες. 

Θα έχει βαθμούς προστασίας τουλάχιστον IP67 & IK10 που θα αποδεικνύονται από τις εκθέσεις δοκιμών IEC 

60598-1:2014 & IEC 62262, αντίστοιχα,  και ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO9001:2015 

& ISO14001:2015. Θα είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας -15°C - +70°C. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα και 

οδηγίες: 

 EN 55015:2013+A1:2015 

 EN 61547:2009 

 EMC Directive 2014/30/EU 

 EN 60598-2-1:1989 

 EN 60598-1:2015+A1:2018 

 EN 62471:2008 

 EN 62493:2015 

 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 

 LVD Directive 2014/35/EU 

 IEC 62321-3-1:2013 

 IEC 62321-5-1:2013 

 IEC 62321-4-1:2013 

 IEC 62321-6-1:2015 

 IEC 62321-7-1:2015 

 IEC 62321:2018 ANNEX C 

 RoHS Directive 2011/65/EU 

Συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ανεξάρτητα εργαστήρια. 

5. Προμήθεια φωτοβολταϊκού φωτιστικού led οροφής  
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Οι διαστάσεις του φωτιστικού θα είναι περίπου 600 mm X 90 mm X 85 mm (ΜxYxB) ±10%.  

Μπαταρία 

Η μπαταρία ιόντων λιθίου θα βρίσκεται ενσωματωμένη στο φωτιστικό σώμα και θα είναι νέας τεχνολογίας 

λιθίου τύπου LifePο4, 2000 κύκλων και συνολικής ισχύος τουλάχιστον: 210WH @ 12VDC.       

Φορτιστής: 

Eντός του φωτιστικού, θα βρίσκεται και ο ρυθμιστής φορτιστής της μπαταρίας, ο οποίος ταυτόχρονα θα 

τροφοδοτεί και την πλακέτα LED στο φωτιστικό. Θα είναι τεχνολογίας MPPT, ηλεκτρονικός, απόλυτα 

αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία λιθίου όσο και με το φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα 

μπορεί να προγραμματιστεί από ασύρματο τηλεχειριστήριο, σε συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε 

συνεργασία, με την μπαταρία, το επίπεδο έντασης των LED και το φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονομία 

στο φωτιστικό για τουλάχιστον 2 νύχτες σε περίπτωση συννεφιάς. 

Θα διαθέτει «έξυπνο σύστημα ελέγχου», ώστε να ρυθμίζει τη φωτεινή ροή της οπτικής μονάδας, ανάλογα με το 

επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και ανάλογα με το επιθυμητό σενάριο λειτουργίας, π.χ. Από δύση ηλίου και 

για 5 ώρες 100% φωτεινότητα και τις επόμενες 5 ώρες 50% φωτεινότητα. 

ΦΒ Πάνελ 

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος ≥60Wp και τάσης 18V. 

 

Μαζί με το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα, θα υποβληθεί και το φωτομετρικό του αρχείο, καθώς και 

φωτομετρική μελέτη, με τα ακόλουθα δεδομένα: 

 Ύψος φωτιστικού: 2,8 μέτρα 

 Φωτιστικά τοποθετημένα ανά: 5 μέτρα  

 Πλάτος διαδρόμου: 3 μέτρα 

 Μέσος όρος φωτισμού διαδρόμων: 60lx ±3%. 

 Συντελεστής συντήρησης: 0,8 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών  επαναφερόμενων,  κυλινδρικών  οριοδεικτών (κολωνάκια),  

κατασκευασμένοι από υλικό πολυουρεθάνης - καουτσούκ και αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση 

(ενιαία κατασκευή). Το ύψος τους θα είναι 0,750μ, με διάμετρο περίπου 0,08μ , πέλμα βάσης περίπου  0,20μ. 

ενώ η βάση τους φέρει 3 οπές ώστε να μπορούν να πακτώνονται στο δάπεδο με κοχλίες. Θα φέρουν είτε τρεις 

λευκούς αντανακλαστικούς δακτυλίους ή είναι πλήρως αντανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους. Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ - υψηλής αντανακλαστικότητας και θα 

πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΤΕΠ 05-04-02-00 Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας. 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου μεταλλικού στεγάστρου με την κάλυψη από ειδικών προδιαγραφών 

τεντόπανο. Οι αναλυτικές θέσεις των νέων μεταλλικών στεγάστρων αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

Θα είναι μόνιμες μεταλλικές κατασκευές θεμελιωμένες με αγκύρια σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25. Η μορφολογία  των μεταλλικών κατασκευών θα είναι σύμφωνα με την στατική μελέτη που 

έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία. Η στατική επίλυση της Υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτική για τους 

διαγωνιζόμενους . Δεσμευτικές είναι οι προδιαγραφές και οι παραδοχές φορτίσεις που συνοδεύουν τη στατική 

επίλυση της Υπηρεσίας καθώς και οι προδιαγραφές βαφών της μεταλλικής κατασκευής.  Ο Ανάδοχος οφείλει 

να υλοποιήσει την κατεργασία των στοιχείων του μεταλλικού σκελετού σε ειδικευμένο εργοστάσιο 

Μεταλλικών Έργων, έτσι ώστε να παρέχει κατά την απόλυτη κρίση του Εργοδότη, τα διατιθέμενα σύγχρονα 

μηχανικά μέσα και κτηριακές εγκαταστάσεις και την εμπειρία του επιστημονικού και εργατοτεχνικού 

προσωπικού του, εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την παρούσα προδιαγραφή, τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη, καθώς και τον χρόνο και προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στον Εργοδότη ή στους συνεργαζόμενους με αυτόν κάθε διευκόλυνση για την 

παρακολούθηση της κατεργασίας μέσα στο εργοστάσιο, καθώς ακόμη για την άσκηση ελέγχου της ποιότητας 

6. Προμήθεια ελαστικών οριοδεικτών 

7. Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου με τεντόπανο 
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των υλικών, της κατεργασίας και της προόδου των εργασιών. Προ της κατεργασίας ο Ανάδοχος  οφείλει να 

ελέγξει την ακρίβεια των διαστάσεων των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα απ’ όπου αναρτώνται ή 

εδράζονται τα μεταλλικά στοιχεία, και να συγκρίνει τις τελικές κατασκευασθείσες διαστάσεις με αυτές που 

ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των κατασκευαστικών σχεδίων.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα πρέπει να 

ενημερώσει τον εργοδότη και να ζητήσει την έγκριση του για να επιφέρει όλες τις απαιτούμενες αλλαγές που 

θα επιβάλλουν οι παραπάνω τροποποιήσεις, φροντίζοντας όμως πάντα να εφαρμόζει τις βασικές 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες των κατασκευαστικών σχεδίων. Στη συνέχεια θα ελέγξει με ειδικευμένο και 

έμπειρο στα μεταλλικά έργα προσωπικό (σχεδιαστές κλπ.) και υπό την εποπτεία διπλωματούχου Πολιτικού 

Μηχανικού, με όμοια ειδίκευση και εμπειρία όλα τα στοιχεία της μελέτης τα αποτελούντα μέρος της 

σύμβασης (σχέδια κλπ.) και θα συντάξει τα αναλυτικά σκαριφήματα κατεργασίας των επιμέρους μεταλλικών 

τεμαχίων (φύλλα κοπής), τους πίνακες υλικών και τους πίνακες εξαγωγής των κατεργασμένων και 

αριθμημένων μεταλλικών τεμαχίων ή/και συγκροτημάτων προς το εργοτάξιο, σύμφωνα με τη μελέτη, θα 

παραμείνει δε υπεύθυνος για οποιοδήποτε σφάλμα αυτής (π.χ. στις διαστάσεις που αναγράφονται στα σχέδια). 

Σε περίπτωση αιτιολογημένης κατά την άποψή του, ανάγκης τροποποίησης στα σχέδια της μελέτης (στις 

διατομές ή στις λεπτομέρειες συνδέσεων), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Εργοδότη σχετική πρόταση με 

τροποποιητικά σχέδια και στατικό υπολογισμό, από τα οποία θα φαίνεται η επάρκεια των νέων διατομών και 

συνδέσεων. Ο Εργοδότης μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την εν λόγω πρόταση κατά την απόλυτη κρίση 

του. Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν αιτία για αύξηση της τιμής του έργου. Το κόστος της στατικής μελέτης 

επιβαρύνει τον Εργοδότη.  Για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας, ο δε εργοδότης μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του, να ζητήσει 

δειγματοληπτικό περαιτέρω έλεγχο σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και το κόστος θα το επιβαρυνθεί ο 

Ανάδοχος. Επιμηκύνσεις μεταλλικών διατομών, επιτρέπεται να γίνονται, σε θέσεις που δεν ενοχλούν την 

αισθητική και τη στατική επάρκεια της κατασκευής, κατόπιν συνεννόησης με τον μηχανικό για το είδος και τη 

θέση της διατομής που θα επιμηκυνθεί και αφού προηγουμένως θα του έχει υποβληθεί η σχετική λεπτομέρεια 

προς έγκριση. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού, μορφοσίδηρος, ραβδοσίδηρος, λάμες κλπ, θα είναι 

από χάλυβα ποιότητας S275-JR σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 10025.  

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, ύστερα από ρητή άδεια του Εργοδότη και χάλυβας άλλης ποιότητας, αλλά 

με χαρακτηριστικά μηχανικά, χημικά και συγκολλησιμότητα ίδια ή ανώτερη των προδιαγραφομένων. Οι 

διατομές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνες όσον αφορά τα γεωμετρικά, μηχανικά, αδρανειακά 

χαρακτηριστικά και αντοχές με τα DIN 1025, 1026, 1028, 1029 ή τα αντίστοιχα Euronormes (Ευρωκώδικας 3 

και παραρτήματα αυτού). 

Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι ανάλογοι με τα καθοριζόμενα στα σχέδια και τα οριζόμενα στην 

τεχνική περιγραφή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον εργοδότη πιστοποιητικό του εξοπλισμού 

συσφίξεων (π.χ. ροποκλειδα) και να τηρεί τις προδιαγραφές σύσφιξης που ορίζονται στην Τεχνική 

Περιγραφή. 

Οι ράβδοι από μορφοσίδηρο πρέπει προ της κατεργασίας τους να ελεγχθούν από απόψεως διαστάσεων, 

ευθύτητας, κυρτώσεως, στρεβλώσεως και λοιπών ελαττωμάτων ώστε να βρίσκονται μέσα στις επιτρεπόμενες 

από τους σχετικούς Ευρωκώδικες ανοχές. Εάν είναι απαραίτητες ευθυγράμμιση ή αποκατάσταση ράβδου θα 

γίνονται μόνο με μηχανικά μέσα, απαγορευμένης αυστηρά της διαθερμάνσεως των στοιχείων. Η περαιτέρω 

κατεργασία, χάραξη, κοπή, επεξεργασία άκρων, διάτρηση, συγκόλληση κλπ θα γίνει με βάση τις απαιτήσεις 

του DIN 1000 για μεταλλικά έργα με κυριαρχούντα τα στατικά φορτία. 

Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στην τήρηση των κανόνων που αφορούν στην προετοιμασία των δια 

κοχλιών συνδέσεως (DIN 1000/73 παρ. 4.3. και Ευρωκώδικας 3/1.1 – Κεφάλαιο 7) και τις συγκολλήσεις, 

τόσο όσον αφορά την εκτέλεση και τον ποιοτικό έλεγχο, όσον επίσης και την ικανότητα των 

ηλεκτροσυγκολλητών (EN 287-1). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μελετήσει τα σχέδια της κατασκευής και να ετοιμάσει τις απαραίτητες 

προδιαγραφές συγκόλλησης (WPS, σύμφωνα με το EN ISO 15609) και να τις παραδώσει στον Εργοδότη.  Στη 

συνέχεια ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στη διεξαγωγή πιστοποίησης των διαδικασιών συγκόλλησης 

που θα εφαρμόσει (PQR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 15614-1:2004) και να τις παραδώσει στον Εργοδότη.  

Τέλος θα πρέπει να έχει πιστοποιημένους  συγκολλητές που θα ασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με το πρότυπο 

EN 287-1: 2011 και τα πιστοποιητικά να παραδοθούν στον Ανάδοχο. Πριν την έναρξη των εργασιών 

συγκόλλησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον εργοδότη, γραπτή οδηγία που θα 

περιλαμβάνει λεπτομερώς τα απαιτούμενα για τη σωστή διεξαγωγή των συγκολλήσεων και τον έλεγχο τους, 

στην οποία να απαιτείται η τεκμηρίωση σε κατάλληλα έντυπα.  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 
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υποχρεωμένος να εκτελεί στις ολοκληρωμένες συγκολλήσεις 100% οπτικό έλεγχο και 70% Μη 

Καταστροφικούς Ελέγχους ΜΚΕ/NDT (Magnetic Particle Inspection ή Penetrant Testing) από πιστοποιημένο 

Level-2 προσωπικό κατά ΕΝ 473 για μαγνητικό έλεγχο NDTs (Magnetic Particle Inspection ) σύμφωνα με το 

ΕΝ1290 και οπτικό έλεγχο σύμφωνα με το ΕΝ970, τα κριτήρια αποδοχής των συγκολλήσεων να είναι σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ ISO 5817, Class C (όπως καθορίζει ο ΕΝ1090-2). 

Γενικότερα οι εργασίες συγκόλλησης θα ακολουθούν τα αναγραφόμενα στην Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 

ISO 14731 καθώς και ‘όσα αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 

Οι αντοχές στις διαστάσεις και στις μέγιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις των διατομών των ράβδων από 

μορφοσίδηρο κατά την παραλαβή τους ορίζονται σύμφωνα με σχετικά DIN 1025-1029  και το EN 1090. Οι 

αντοχές στην κατεργασία των μεμονωμένων τεμαχίων, καθώς και στα έτοιμα προς συναρμολόγηση σιδηρά 

στοιχεία ορίζονται σύμφωνα με τα DIN 7168 (m), DIN 8570 (B) και το EN 1090. 

Ως προς την επιφανειακή προστασία του μεταλλικού σκελετού θα προηγηθεί επιμελής καθαρισμός με 

αμμοβολή κατηγορίας Sa 2½ (κατά  ISO 8501-1) της πρώτης ύλης, η οποία θα προστατευθεί με epoxy primer 

πάχους στρώσεως 50 μm. Θα ακολουθήσει η βιομηχανική κατεργασία ενώ στη συνέχεια στα υλικά στα οποία 

απαιτείται πυροπροστασία, θα εφαρμοσθεί στρώση πυροβαφής με δείκτης πυραντίστασης F60 κατά ΕΝ 

13381.  Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί μία στρώση ακρυλικού σφραγιστικού χρώματος πάχους από 80 με 100 

μm. 

Οι αποχρώσεις των στρώσεων βαφής θα είναι διαφορετικές, η δε τελική απόχρωση θα είναι της επιλογής του 

Εργοδότη. Επισημαίνεται ότι τα σημεία επαφής και σύνδεσης των μετάλλων μεταξύ τους (π.χ. κάτω επιφάνεια 

φλαντζών) δεν θα πυροβαφούν, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη σύνδεση μεταξύ τους. Τα υλικά βαφής θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, θα υπόκεινται δε στην έγκριση του Π. Μηχανικού, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα (ο ίδιος ή εξωτερικός επιθεωρητής κατ΄ εντολή του) να ελέγχει τις προδιαγραφές των βαφών και 

της πυροβαφής.  

Το υλικό επικάλυψης (τεντόπανο) των μεταλλικών κατασκευών θα πληρεί τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές. Επίσης το  υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 

ελάχιστου χρόνου αντοχής 10 ετών. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ 

Finish 

Multi-composed top coating lacquering with Titaniumdioxide (TiO2) 

reinforcement and highly concentrated PVDF mixture on both sidew, 

weldable without grinding 

  

  
Measurement methods/ 

Classifications 
Unit   

Material composition   

Base fabric DIN ISO 2076 
  

Polyester Panama Weave 

P2/2 

Yarn count DIN ISO 2060 dtex 1670 

Low-wick yarn treatment 
Methylenblue liquid 

method mm < 5 

Total weight EN ISO 2286-2 g/m² 1050 

Fabric thickness   mm 0.9 

CMD ratio (Front:Back)     03:02 

  

Mechanical properties   

Tensile strength (warp/weft) DIN EN ISO 1421/V1 
N/50 

mm 
6000 / 5500 

ΑΔΑ: 6ΟΓ8Ω1Ρ-Γ3Μ



22/23 

 

 

 

Elongation at break (warp/weft) DIN EN ISO 1421/V1 % 24 / 32 

Tear strength (warp/weft) DIN 53363 N 900 / 800 

Adhesion PA 09.03 N/cm 25 

Crack resistance DIN 53359 A 
No. of 

folding 
100,000 T - no cracks 

  

Physical properties   

Light fastness DIN EN ISO 105 B02   > 6 

White index CIE   ≥ 90 

Solar transmission 
ASHRAE 74 1988 / ISO 

EN 410 
% 6/6 

Solar reflection 
ASHRAE 74 1988 / ISO 

EN 411 
% 84/82 

Solar absorption 
ASHRAE 74 1988 / ISO 

EN 412 
% 10/12 

UV transmission DIN EN 410 % 0 

Shading coefficient Fc, single 

glazing (external/internal) 
DIN EN 13363-1   0,1/0,27 

Solar reflectance index (SRI) ASTM E 1980-01   112 

Global thermal resistivity, R-

Value (vertical/horizontal) 
DIN EN ISO 6946 [m²K/W] 0.177 / 0.208 

Global thermal transittance, U-

Value (vertical/horizontal) 
DIN EN ISO 6947 [W/m²K] 5.658 / 4.813 

Cold resistance DIN EN 1876-1 °C -40 

Heat resistance PA 07.04 °C +70 

Fire resistance Classification   DIN 4102-1:B1  

      EN 13501-1:BS2 D0 

  
 

  UNI 9177:CL2 

  
 

  BS 7837 

  
 

  California T19 

  
 

  CAN ULC  S109 

      GOST 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.608 /2021  

 

 

 

  

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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