
  

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμός Μελέτης :  04/2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.436,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και λοιπού 

βοηθητικού εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου 

Σερβίων – Βελβεντού. Η εν λόγω αίθουσα είναι νομίμως υφιστάμενη, καθώς κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 683/1997 οικοδομική άδεια, όμως στην τωρινή της κατάσταση δεν 

είναι αξιοποιήσιμη καθώς η επιφάνεια είναι από σκυρόδεμα τύπου βιομηχανικού δαπέδου. 

Η τοποθέτηση κατάλληλου αθλητικού δαπέδου και λοιπού συνοδού εξοπλισμού, θα 

καταστήσει την αίθουσα εξαιρετικά πολύτιμη για την τοπική κοινωνία καθώς θα αποτελέσει λύση για 

την κάλυψη πλειάδας αναγκών (κυρίως αθλητικού περιεχομένου) του πληθυσμού, σε μία περιοχή 

όπου η χειμερινή περίοδος διαρκεί έως και 7 μήνες. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο να 

υλοποιηθούν τα ακόλουθα : 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου PVC πάχους 6 – 8 mm με διαγράμμιση. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων τοίχου πάχους 5 cm. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων γραμμικού τύπου πάχους 5 cm. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 

20Χ46 cm. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 

12Χ23 cm. 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μπασκετών μεταβαλλόμενου ύψους με βάση τοίχου 

(συνοδεύονται από κατάλληλες μπάλες). 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ εξοπλισμού πετοσφαίρισης (βόλεϊ). 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός οφείλει να φέρει τις πιστοποιήσεις και να καλύπτει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της 

Ε.Σ.Υ., που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης. Ταυτόχρονα, ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας ειδικά για την εφαρμογή δαπέδων σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε ισχύ με άλλον φορέα που φέρει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

Η εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στις 54.436,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 24% και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/8-

8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Πιο συγκεκριμένα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης, την πιο συμφέρουσα προσφορά – για το Δήμο – μόνο 

βάσει τιμής, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής η οποία θα καθορίσει τους όρους 

διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Σέρβια, 20/03/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ., 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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