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«Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο
ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο Διαηνθνκηθήο
Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ»
CPV: 79950000-8
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία
Δθζεζηαθνχ ρψξνπ πξνβνιήο ηνπ αγξνηηθνχ βίνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο Διαηνθνκηθήο
Παξάδνζεο θαη ηεο ηδεξνδξνκηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ ηεο Γ.Δ. Κνξπζίνπ ηνπ
Γήκνπ Σξίπνιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη:
a) ε απνθαηάζηαζε θαη ε δηαξξχζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη σο Κέληξν Πξνβνιήο – Δθζεζηαθφο Υψξνο, ήηνη Οηθνδνκηθέο
εξγαζίεο θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
b) ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
c) ε κνπζεηνινγηθή κειέηε θαη νη κνπζεηνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
Έθζεζεο
d) ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Έθζεζεο
e) ε κειέηε πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (πηινηηθά)
Σν ελ ιφγσ Κέληξν Πξνβνιήο – Δθζεζηαθφο Υψξνο ζα ζηεγαζηεί ζε πθηζηάκελν θηήξην
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παιαηφ Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Διαηνρσξίνπ.
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα βαζηζηεί ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία
Πξνκειέηεο θαη ζηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ηηο νπνίεο ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο πνπ ζα
αλαδεηρζεί θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ

Ι. ΜΟΤΔΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΤΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ & ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΡΟΒΟΛΗ
1. Δηζαγσγή – ύληνκν ηζηνξηθό ηεο πεξηνρήο
Σν Διαηνρώξην είλαη ρσξηφ ηεο νξεηλήο Αξθαδίαο πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γήκν Σξηπφιεσο, Γεκνηηθή
Δλφηεηα Κνξπζίνπ. Ζ θχξηα ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη νη αγξνηηθέο εξγαζίεο, θαη εηδηθφηεξα
ε ειαηνπαξαγσγή, φπσο ππνδειψλεηαη θαη απφ ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ.
Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Κνξίλζνπ-Καιακάηαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα
έδσζε ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ πεξηνρή.

2. Σν πξνηεηλόκελν έξγν
Ζ αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ κέζα απφ δχν ραξαθηεξηζηηθνχο άμνλεο, ηελ
ειαηνπαξαγσγή –θαη ηνλ αγξνηηθφ βίν γεληθφηεξα, θαη ηνλ ζηδεξόδξνκν, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά
ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.
πλεπψο, ην Έξγν «Γηακόξθσζε Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο
Διαηνθνκηθήο Ιζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ» αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Μέηξνπ
19/ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD) – Leader (ΠΑΑ 2014-2020), θαη εηδηθφηεξα ηεο
Γξάζεο 19.2.4 «Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο».

3. Μνπζεηνινγηθή πξόηαζε
Σν Κέληξν πξνβνιήο ηνπ αγξνηηθνχ βίνπ θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ
πξνηείλεηαη λα ζηεγαζηεί ζε πθηζηάκελν θηήξην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παιαηφ Γεκνηηθφ ρνιείν
ηνπ ρσξηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε πξνζαλαηνιίδεη ηε θηινζνθία ηεο επέκβαζεο πξνο έλαλ
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ηδσκέλν κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο κνπζεηνινγίαο: ηελ άηππε,
ελαιιαθηηθή θαη παηγληψδε κάζεζε.
Δηδηθφηεξα, ην ζελάξην επίζθεςεο αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο:
1. Ο ζηδεξόδξνκνο
Ο ζηδεξφδξνκνο, κε ηνλ εκβιεκαηηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, ππήξμε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δσήο ηεο πεξηνρήο.
2. Η δσή ζην Διαηνρώξη
Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Διαηνρσξίνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνλ εηήζην θχθιν δσήο
θαη εξγαζηψλ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζα πξνβάιεη πνηθίιεο φςεηο ηνπ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ,.
3. Η ηερλνγλσζία ηεο ειαηνπαξαγσγήο
Ο θχθινο πξνβνιήο ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ αλνίγεη κε ηνλ ζηδεξφδξνκν θαη νινθιεξψλεηαη
κε ηνλ ηζηνξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ ειαηνηξηβείσλ.
4. Πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκόο
Σν Κέληξν πξνβνιήο ηνπ αγξνηηθνχ βίνπ θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ ζα
ιεηηνπξγεί θαη σο ζεκείν ελεκέξσζεο γηα ην ζχγρξνλν Διαηνρψξη. πλεπψο, ε εκπεηξία ζα
νινθιεξψλεηαη κε επίζθεςε ζην ρσξηφ, ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζηε γχξσ πεξηνρή.
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4. Μνπζεηνγξαθηθή πξόηαζε - Ρνή επίζθεςεο
Σν πξνηεηλφκελν κνπζεηνινγηθφ ζελάξην νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζην δεδνκέλν ρσξηθφ ζρήκα ηνπ
παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ζ κνπζεηνγξαθηθή πξνζέγγηζε αλαπηχζζεη εληφο ηνπ ηελ εθζεζηαθή
αθήγεζε «Ζ δσή ζην Διαηνρψξη». Δπηπιένλ, δεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ έθζεζεο ησλ δηαθφξσλ
ηζηνξηθψλ κεραλψλ, νη δχν ελφηεηεο «Ο ζηδεξφδξνκνο» θαη «Ζ ηερλνινγία ηεο ειαηνπαξαγσγήο»
ρσξνζεηνχληαη ζηνλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρψξν.
1. Ο ηδεξόδξνκνο
Ζ ξνή ηεο επίζθεςεο μεθηλά απφ ηελ είζνδν, φπνπ ηνπνζεηείηαη ην θπιάθην εηζφδνπ. Δλ ζπλερεία, ν
επηζθέπηεο πξνρσξά ζηελ πξψηε εκηππαίζξηα ελφηεηα, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ν ζηδεξφδξνκνο.
2. Η δσή ζην Διαηνρώξη
Ζ ελφηεηα «Ζ δσή ζην Διαηνρψξη» παξνπζηάδεηαη εληφο ηνπ παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη
απνηειεί ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δχν εκηππαίζξησλ εθζέζεσλ (ηδεξφδξνκνο θαη
Διαηνπαξαγσγή).
ηνλ λνεηφ «ζηαπξφ» πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο δηαδξφκνπο, αλαπηχζζνληαη νη ππνελφηεηεο:
2α. Διαηνρψξη
2β. ην ζρνιείν
2γ. ην ρσξηφ
2δ. ην ρσξάθη
2ε. ην ιηνηξίβη
ηηο δχν κεγάιεο αίζνπζεο εθαηέξσζελ ηεο εηζφδνπ παξνπζηάδνληαη νη ελφηεηεο:
2ζη. Διηά θαη ιάδη
2δ. ηηάξη θαη ςσκί
Ζ έμνδνο γίλεηαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ θηεξίνπ θαη νδεγεί ζηελ ηξίηε ελφηεηα:
3. Η ηερλνγλσζία ηεο ειαηνπαξαγσγήο
ε εηδηθά δηακνξθσκέλν ζηέγαζηξν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, δηακνξθψλνληαη δχν ππνελφηεηεο:
3α. Πξνβηνκεραληθή ειαηνπαξαγσγή
3β. Βηνκεραληθή ειαηνπαξαγσγή
4. Πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκόο
Ζ απαγσγή ηεο έθζεζεο νδεγεί μαλά ζην ζεκείν εηζφδνπ, φπνπ ην δηαζέζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
ηνλ θαηεπζχλεη ζην ρσξηφ θαη ηε γχξσ πεξηνρή.
Υώξνη εμππεξέηεζεο θνηλνύ - Βνεζεηηθνί ρώξνη:
 Φπιάθην εηζφδνπ - πιεξνθνξίεο


Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (πξνβνιέο, δηαιέμεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα…)



Τπαίζξηνο ρψξνο εθδειψζεσλ



WC επηζθεπηψλ



Απνζήθε

Ηδηαίηεξεο πξνβιέςεηο ζα γίλνπλ ζε φια ηα επίπεδα γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηλνχ θαη
ηηο αλάγθεο ηνπο.

2.Α. TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Η κόληκε έθζεζε: ρεδηαζκόο ρσξνζέηεζεο ζπιινγώλ
& Μειέηε
ηεθκεξίσζεο θαη νξγάλσζεο πιηθνύ. ρεδηαζκόο θαη παξαγσγέο (ΔΔ1)
ην πιαίζην νξγάλσζεο ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ Κέληξνπ, ζα εθπνλεζεί κνπζεηνινγηθή
θαη κνπζεηνγξαθηθή Μειέηε Δθαξκνγήο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
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ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη:
Α. Οξγάλσζε θαη εξκελεία ζπιινγψλ: εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ζπιινγή πιηθνχ θαη
καξηπξηψλ, ςεθηνπνίεζε, ζπγγξαθή θαη κεηάθξαζε θεηκέλσλ.
Β. ρεδηαζκφο επνπηηθνχ πιηθνχ: Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη επηκέιεηα πηλαθίδσλ,
ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή Ο/Α θαη πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ.
2. Δθζεζηαθέο θαηαζθεπέο, εθηππώζεηο θαη εμνπιηζκόο (ΔΔ 2)
Γηα ηε κνπζεηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ Διαηνρσξίνπ πξνηείλεηαη
ε εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ:
Α. Μνπζεηαθέο Πξνζήθεο
Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο νκάδεο εθζεζηαθψλ πξνζεθψλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 11 m2. Οη
εθζεζηαθέο θαηαζθεπέο ζα θηινμελήζνπλ λεφηεξα αληηθείκελα πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε
ελεξγεηηθψλ ή παζεηηθψλ αθπγξαληηθψλ κέζσλ, νθείινπλ φκσο λα πεξηθιείνπλ ηα
εθζέκαηα κε αζθάιεηα ζε έλα πεξηβάιινλ ζηαζεξφ φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη
ζεξκνθξαζίαο. Αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζα έρνπλ δηάθαλα κέξε ζηελ
επάλσ επηθάλεηα ή πιεπξηθά. Καηά πεξίπησζε ελδέρεηαη λα θέξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο
θαη ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. ηηο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη αλαξηήζεηο ησλ
εθζεκάησλ.
Β. Δθζεζηαθά Παλό
Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ είλαη απαξαίηεηε
ε θαηαζθεπή εθζεζηαθψλ παλφ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ δηαρσξηζηηθά ή σο επηθάλεηεο
αλάξηεζεο εθζεκάησλ, επνπηηθνχ ή ςεθηαθνχ πιηθνχ. Σν ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο
ππνινγίδεηαη ζε 39 ηξέρνληα κέηξα.
Γ. Δθηππώζεηο
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξκελεπηηθνχ πιηθνχ ηεο έθζεζεο θαη ηε κνπζεηνγξαθηθή
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζα απαηηεζνχλ 198 m2 ςεθηαθψλ εθηππψζεσλ κε ηε κνξθή
επηθνιιψκελσλ ή αλαξηψκελσλ ή απηνθεξφκελσλ πηλαθίδσλ. Οη έγρξσκεο εθηππψζεηο ζα
πξέπεη λα παξαρζνχλ κε ηξφπν πνπ λα είλαη αλζεθηηθέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.
Γ. Φεθηαθά
Ζ έθζεζε ζα ππνζηεξίδεηαη απφ 15 ςεθηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ
εξκελεπηηθά θαη ζα εκπινπηίδνπλ ην εθζεζηαθφ πεξηερφκελν. Πξφθεηηαη γηα ερεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ςεθηαθά - δηαδξαζηηθά εθζέκαηα θαη βηληενπξνβνιέο.
3. Απνθαηάζηαζε θαη κνπζεηαθή αμηνπνίεζε ηζηνξηθνύ κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ Διαηνρσξίνπ (ΔΔ 3)
Οη θχξηεο ζεκαηηθέο ηεο κφληκεο έθζεζεο ζην Διαηνρψξη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ
ζηνηρεία ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ
εθζεκάησλ. πλεπψο, ε κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ / ειαηνπξγία), ηνπ νπνίνπ ε
απνθαηάζηαζε θαη κνπζεηαθή αμηνπνίεζε απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, εκπεηξία θαη
εηδηθή πξνζέγγηζε. Αθνινχζσο αλαιχνληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο απνθαηάζηαζεο.
Γεληθά:
Ο εμνπιηζκφο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
1. ηδεξνδξνκηθφ πιηθφ
2. Διαηνπξγία
3. Λανγξαθηθή ζπιινγή.
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1. Σν ζηδεξνδξνκηθό πιηθό είλαη θαη ην πην ζχλζεην σο ζπιινγή, πεξηιακβάλνληαο:
 Σξνραίν πιηθφ κεγάιεο θιίκαθαο (βαγφληα, δξεδίλα, θαη πηζαλφλ αηκνκεραλή).
 Σξνραίν πιηθφ κηθξήο θιίκαθαο (βαγνλέην θνξηίσλ).
 Ράγεο θαη ζηξσηήξεο.
 Όξγαλα θαη επαίζζεηα αληηθείκελα.
 Δξγαιεία εμαξηήκαηα.
 Υαξηψν πιηθφ.
Ζ θάζε θαηεγνξία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν έθζεζεο, απαηηεί εηδηθή κεζνδνινγία
απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο.
Σξνραίν πιηθό κεγάιεο θιίκαθαο.
 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ειιείςεσλ - θσηνγξαθηθή
ηεθκεξίσζε.
 Καζαξηζκφο ξχπσλ θαη νμεηδψζεσλ.
 Καηαζθεπή ζπκπιεξσκάησλ.
 Δπηζθεπή ησλ ππεξβνιηθά θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ.
 Γηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κνπζεηνινγηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
 Βαθή θαη πξνζηαζία. (Σν ηξνραίν πιηθφ ζα παξακείλεη ζε ππαίζξηα έθζεζε).
Σξνραίν πιηθό κηθξήο θιίκαθαο.
 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ειιείςεσλ - θσηνγξαθηθή
ηεθκεξίσζε.
 Καζαξηζκφο ξχπσλ θαη νμεηδψζεσλ.
 Καηαζθεπή ζπκπιεξσκάησλ.
 Δπηζθεπή ησλ ππεξβνιηθά θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ.
 Βαθή θαη πξνζηαζία. (Σν ηξνραίν πιηθφ ζα παξακείλεη ζε ππαίζξηα έθζεζε).
Ράγεο θαη ζηξσηήξεο.
 Δπηινγή ησλ θαηά ην δπλαηφλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε πιηθφ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
ΟΔ ζηαζκφο Σξηπφιεσο.
 Πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
 Καζαξηζκφο ησλ μχιηλσλ ζηξσηήξσλ κε ήπηα κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
 Πξνζηαζία ησλ ζηξσηήξσλ κε εκβάπηηζε ζε νπδέηεξα έιαηα (παξαθηλέιαην ή
ιηλέιαην) θαη ζε ζεξκνθξαζία 40ν C.
 Καζαξηζκφο ησλ ξαγψλ κε κεραληθά κέζα θαη ιείαλζε κφλν ηεο επηθάλεηαο επαθήο
κε ηνλ ηξνρφ.
 Καζαξηζκφο ησλ ξαγψλ κε ρεκηθά κέζα θαη επάιεηςε κε βεξλίθη κεηάιινπ
εμσηεξηθνχ ρψξνπ Satine.
Όξγαλα θαη επαίζζεηα αληηθείκελα.
 Πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε.
 Καζαξηζκφο κε ήπηα κεραληθά κέζα, φπσο πηλέια δσγξαθηθήο ή κηθξνχ κεγέζνπο
κεηαμσηά πηλέια.
 Καζαξηζκφο κε απηνληζκέλν λεξφ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ.
 Απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ειιείςεσλ.
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Λεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε, εάλ είλαη εθηθηφ. Όπσο σο παξάδεηγκα ην ξνιφη ηνπ
ζηαζκνχ.

Δξγαιεία - εμαξηήκαηα.
 Πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξψζε.
 Καζαξηζκφο ησλ νμεηδψζεσλ κε κεραληθά κέζα.
 ηαζεξνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ κε ήπηα ρεκηθά κέζα.
Υαξηών πιηθό
 πληεξεηήο ραξηηνχ.
2. Διαηνπξγία
Ο εμνπιηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο
 πιινγή κεηαπνιεκηθνχ ειαηνηξηβείνπ
 Αληηθείκελα πξνβηνκεραληθήο ειαηνπξγίαο.
Ζ πξψηε απνηειεί ζρεηηθά πιήξε θαη ζπγθξνηεκέλε ζπιινγή, πξνεξρφκελε απφ
ειαηνηξηβείν ηεο πεξηνρήο. Έρεη δηαζσζεί ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ (κε ιίγεο
εμαηξέζεηο) ηα νπνία παξακέλνπλ ζην ρψξν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θζνξά
ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα θαη αλαζηξέςηκε, ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ κνπζεηαθήο αμηνπνίεζεο.
Ωζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη κεξηθά απφ ηα κεραλήκαηα, ιφγσ δηαζηάζεσλ θαη
βάξνπο θαη ζε ζπλδπαζκφο κε ηελ εξεηπηψδε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, ε απνκάθξπλζή ηνπο
απφ απηφ απνηειεί έλα ζρεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα.
Ζ ζπιινγή εμνπιηζκνχ κεηαπνιεκηθήο ειαηνπξγίαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο:
1. Πιπληήξην ειαηνθάξπνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο θνριηνκεηαθνξείο.
2. Μχινο ζχλζιηςεο ηνπ θαξπνχ.
3. Μαιαθηήξαο ειαηνπνιηνχ.
4. Απηφκαην, κεράλεκα γεκίζκαηνο ειαηνπάλσλ (ηζφιηα ή ηζνππηά)
5. Πηεζηήξην ειαηνπάλσλ ζπλνδεπφκελν θαη απφ ηελ αληιία πςειήο πίεζεο.
6. Φπγφθεληξνο δηαρσξηζηήξαο.
7. Λέβεηαο παξαγσγήο λεξνχ ζεξκίζκαηνο.
8. Γηάθνξα θνξεηά ζθεχε.
Ζ ζπιινγή αληηθεηκέλσλ ηεο πξνβηνκεραληθήο ειαηνπξγίαο απνηειείηαη απφ
9. Γχν θνριησηά πηεζηήξηα ηεο χζηεξεο πξνβηνκεραληθήο πεξηφδνπ
10. Γχν ιίζνπο άιεζεο ειαηνθάξπνπ απφ δσνθίλεην ειαηφκπιν.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ειαηνπξγεία πξνβιέπνληαη ηα
παξαθάησ , αλά αληηθείκελν.
1. Πιπληήξην ειαηνθάξπνπ. Γηαζηάζεηο 2Υ1,60Υ1,60 κ Βάξνο 350 θηιά.
Απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θνριηνκεηαθνξέα.
Δμάξκσζε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ βάζε ηνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζε ρψξν
κεραλνπξγείνπ.
Καζαξηζκφο κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Δθαξκνγή ςπρξήο γαιβαληθήο πξνζηαζίαο θαη βαθή κε βηνκεραληθφ ρξψκα
ζηελ απφρξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξψκαηνο.
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2. Μχινο ζχλζιηςεο ηνπ θαξπνχ. Γηαζηάζεηο Φ 2,20Υ080. Βάξνο 3 ηφλνη
ζπλνιηθά.
Απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ κχιν.
Απνζπλαξκνιφγεζε ησλ επαίζζεησλ ηκεκάησλ.
Δμάξκσζε ησλ ζηξεπηψλ ιίζσλ θαη ηεο αηξάθηνπ.
Δμάξκσζε ηεο ρνάλεο ζε δχν ηεκάρηα.
Δμάξκσζε ηνπ θάησ ζηαηνχ ιίζνπ.
Μεηαθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ ζε κεραλνπξγείν
Καζαξηζκφο κε πδξνβνιή, κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Δθαξκνγή ςπρξήο γαιβαληθήο πξνζηαζίαο θαη βαθή κε βηνκεραληθφ ρξψκα
ζηελ απφρξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξψκαηνο.
3. Μαιαθηήξαο.
Απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ.
Απνζπλαξκνιφγεζε θαη κεηαθνξά ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε πδξνβνιή, κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Δθαξκνγή ςπρξήο γαιβαληθήο πξνζηαζίαο θαη βαθή κε βηνκεραληθφ ρξψκα
ζηελ απφρξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξψκαηνο.
4. Απηφκαην γεκηζηηθφ κεράλεκα. Σν κεράλεκα εθηείλεηαη ζε δχν επίπεδα,
ηζφγεην θαη ππφγεην.
Απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ.
Απνζπλαξκνιφγεζε θαη κεηαθνξά ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε πδξνβνιή, κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Δθαξκνγή ςπρξήο γαιβαληθήο πξνζηαζίαο θαη βαθή κε βηνκεραληθφ ρξψκα
ζηελ απφρξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξψκαηνο.
5. Πηεζηήξην ειαηνπάλσλ. Γηαζηάζεηο 2,50Υ2Υ2,80. Βάξνο 2,5 ηφλνη.
Απνηχπσζε ηνπ πηεζηεξίνπ θαη ηεο αληιίαο.
Απνζπλαξκνιφγεζε δηθηχνπ πςειήο πίεζεο.
Δμάξκσζε ηνπ εκβφινπ απφ ην πηεζηήξην.
Δμάξκσζε ηνπ πιαηζίνπ απφ ηελ βάζε.
Δμάξκσζε ηεο αληιίαο.
Μεηαθνξά ζε κεραλνπξγείν.
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Καζαξηζκφο κε πδξνβνιή, κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Δθαξκνγή ςπρξήο γαιβαληθήο πξνζηαζίαο θαη βαθή κε βηνκεραληθφ ρξψκα
ζηελ απφρξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξψκαηνο.
6. Φπγφθεληξνο δηαρσξηζηήξαο. Γηαζηάζεηο Φ 0,60Υ1,40 κ
Μεηαθνξά ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε ήπηα κέζα.
ηίιβσκα ησλ αλνμείδσησλ κειψλ.
Πηζαλή βαθή ησλ ρπηνζηδεξψλ κειψλ.
7. Λέβεηαο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ. Γηαζηάζεηο. Φ 1Υ2 κ ( ζπλνδεχεηαη θαη απφ
δνρείν πξνζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ κε δηέιεπζε ησλ θαπζαεξίσλ κέζα απφ απηφ.
Ωζηφζν δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε κνπζεηαθή ηνπ αμηνπνίεζε).
Απνηχπσζε ηεο ζέζεο θαη ησλ δηθηχσλ ηνπ ιέβεηα.
Μεηαθνξά ηνπ ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.
Πηζαλή βαθή κε ππξίκαρν ρξψκα ή ελαιιαθηηθά ζηαζεξνπνίεζε ηεο
εμσηεξηθήο επηθάλεηαο κε βεξλίθη κεηάιινπ.
8. Γηάθνξα θνξεηά ζθεχε. πκπεξηιακβάλεηαη ζε απηά θαη κηθξή ληηδεινκεραλή
δηαζηάζεσλ 1,20Υ0,70Υ0,60 κ.
Μεηαθνξά ηνπο ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε ήπηα ρεκηθά κέζα.
ηαζεξνπνίεζε κε βεξλίθη.
9. Πξνβηνκεραληθά πηεζηήξηα. Γηαζηάζεηο 1,90Υ0,60Υ1,90 κ.
Μεηαθνξά ζε κεραλνπξγείν.
Καζαξηζκφο κε κεραληθά κέζα θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ κε βεξλίθη.
10. Λίζνη άιεζεο ειαηνθάξπνπ.
Δπηηφπηνο θαζαξηζκφο κε πδξνβνιή.
11. Φνξεηά αληηθείκελα ιανγξαθηθήο ζπιινγήο.
Καζαξηζκφο κε ήπηα κεραληθά κέζα.
3. Σα αληηθείκελα ηεο ιανγξαθηθήο ζπιινγήο αλ θαη αξθεηά εηεξφθιηηα, παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνλ.
Γηα ην ζχλνιν ηεο επηινγήο, πξνβιέπεηαη κεραληθφο θαζαξηζκφο κε ήπηα κέζα.
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4. Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηόηεηαο (ΔΔ 4)
Οη ελέξγεηεο Πξνβνιήο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ «Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο
θαη ηεο Διαηνθνκηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ» ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Οδεγφ
Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζηφηεηαο ΠΑΑ 2014-2020. Οη ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη
δεκνζηφηεηαο είλαη επηηπρεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο φηαλ εμππεξεηνχλ ζηφρνπο φπσο:
α) ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-ζηφρνο,
β) ε δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε θνξείο ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο θαη
γ) ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Πξνβνιήο θαη Γεκνζηφηεηαο,
πάληα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζηφηεηαο ΠΑΑ 2014-2020, γηα ην
Κέληξν ζα πξέπεη:
α) λα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ζηηο νπνίεο ζα
απεπζχλεηαη, ρσξίο «απνθιεηζκνχο» ειηθηαθνχο, θπιεηηθνχο θιπ. (inclusive cultural
infrastructure),
β) λα αλαδεηθλχεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη πξνψζεζεο ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο
δηάδξαζεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ ζα θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ
(interactive cultural infrastructure),
γ) λα επηηπγράλεη ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή απνδνρή (community
cultural infrastructure).
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη αθ’ ελφο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, αθεηέξνπ ε
πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζα ζηελ Κνηλσλία (cultural awareness in society)
ην πιαίζην απηφ, νη πξνσζεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη, είλαη:
1. Γεκηνπξγία «Σαπηφηεηαο» ηνπ Κέληξνπ, δειαδή: Λνγφηππνο, Πξνζθιήζεηο, Folder,
Oδεγφο Κέληξνπ-Υάξηεο).
2. Γεκηνπξγία εηδηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ Κέληξνπ.
3. Γεκηνπξγία ελφο δίιεπηνπ πξνσζεηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ video γηα ην Κέληξν θαη
ελφο κνλφιεπηνπ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
4. Γεκηνπξγία εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθψλ
μελαγήζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κέληξνπ γηα παηδηά, καζεηέο θαη ελήιηθεο.
εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη φηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Πξνβνιήο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε δεκηνπξγία αλαγθαίσλ δνκψλκεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, φπσο ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν
Σχπνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ή ε αλάπηπμε απηφλνκσλ νκάδσλ επηθνηλσλίαο.
ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε δηαηχπσζε πξφηαζεο γηα ηελ Οξγαλσηηθή Γνκή Πξνβνιήο
& Πξνψζεζεο ηνπ Κέληξνπ, κε αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηα
νπνία ζα βαξχλνπλ ηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ.
Σέινο, ε νινθιεξσκέλε πξφηαζε ελφο ρεδίνπ Πξνβνιήο θαη Γεκνζηφηεηαο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, νξηνζεηεκέλν ζε εηήζηα βάζε,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζή ηνπ (αλά ζηάδηα), θαζψο θαη λα
ππάξρνπλ ηα πεξηζψξηα απνηίκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζήο ηνπ (βάζεη
«εξγαιείσλ» φπσο νη έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο, νη ελδηάκεζεο κειέηεο πξνφδνπ θαη
αμηνιφγεζεο θιπ.)
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ΙΙ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΟΤ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ
Ζ έθζεζε ζα νξγαλσζεί έηζη ψζηε λα θσηίζεη ηελ ζηαζεξή ζχλδεζε ηεο ειηάο κε ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη λα αλαδείμεη ην ζηδεξνδξνκηθφ παξειζφλ ηνπ ρσξηνχ.
Μηθξνί ζεζαπξνί, κε κεγάιε πνιηηηζκηθή, πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή αμία ζα εθηεζνχλ
δπλακηθά ζηελ έθζεζε κε πξσηφηππα εθζεζηαθά πιηθά. Όια ηα αληηθείκελα πνπ θάπνηε
είραλ ιεηηνπξγηθή ζεκαζία, ηψξα απνηεινχλ κνπζεηαθά έξγα ηέρλεο, θαλεξψλνληαο ηελ
αλζξψπηλε ζνθία γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ησλ αλζξψπσλ.
Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθζεκάησλ
αθνξνχλ:
Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, αθνχ πξνεγεζνχλ νη απαξαίηεηεο εθζθαθέο, κε
ηε δεκηνπξγία ρακειψλ επηπέδσλ κε βάζε απφ ζθπξφδεκα, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επάλσ
ηα εθζέκαηα θαη ηελ δηακφξθσζε ξακπψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε, ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα. Ζ ππφβαζε ζα πεξηιακβάλεη ζηξψζεηο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαιά
ζπκππθλσκέλν θαη ζθπξφδεκα κε νπιηζκφ. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα επηζηξσζεί κε
ηζηκεληνθνλίακα ζε ζηξψζεηο, πάρνπο 3 εθ. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη 435,00
κ2 πεξίπνπ.
Σελ θαζαίξεζε ησλ θαθφγνπζησλ αξκνινγεκάησλ εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Ζ εξγαζία
αθνξά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηνηρνπνηίαο κε ηελ θαζαίξεζε ησλ αξκνινγεκάησλ. Γηα λα
θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζαξηζκφο, είλαη εθηθηή ε ρξήζε ειεγρφκελεο πδξνβνιήο (φρη
ακκνβνιήο, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ησλ ιίζσλ). Ο θαζαξηζκφο ησλ
θνληακάησλ ησλ αξκψλ, ζα γίλεη ζην κέγηζην δπλαηφ βάζνο, κε ρξήζε θαηάιιεισλ
εξγαιείσλ, κε απμεκέλε πξνζνρή θαη ρσξίο ηελ ρξήζε κεραληθψλ κεζψλ εμαηξνχκελεο ηεο
ρξήζεσο ειαθξνχ “πηζηνιηνχ-θνπηδηνχ” αέξνο. Ο θαζαξηζκφο απφ ζθφλε θαη ζαζξά πιηθά
ζα γίλεη κε έθπιπζε ππφ ειεγρφκελε πίεζε. Σα πθηζηάκελα παιαηά αξκνινγήκαηα, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ νδεγνί σο πξνο ην ρξψκα θαη ηελ πθή, ζχκθσλα κε ηελ επίβιεςε,
γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ αξκνινγεκάησλ, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ κεηά απφ δεηγκαηηζκφ.
Σα λέα αξκνινγήκαηα ζα εθαξκνζηνχλ κε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ (κηθξά κπζηξηά) θαη
κε ζπλερείο πηέζεηο, ψζηε ην πιηθφ λα θηάζεη ζην κέγηζην δπλαηφ βάζνο. Σα
αξκνινγήκαηα, φηαλ ¨ηξαβήμνπλ¨, ζα ζθνππηζηνχλ κε ζθνππάθη, ψζηε λα απνθηήζνπλ
ηξαρηά πθή θαη λα δηαθξίλεηαη ην ίρλνο ηεο πέηξαο.
Αληίζηνηρα εξγαζία ζα γίλεη θαη ζηνλ πθηζηάκελν ιηζφδκεην ηνίρν, πεξηκεηξηθά ηνπ
νηθνπέδνπ, βνξεηναλαηνιηθά, πίζσ απφ ην κεγάιν ζηέγαζηξν.
Δμσηεξηθά ηνπ θηίζκαηνο, ηα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηεο ιηζνδνκήο, πνπ απνθαιχπηνληαη ηα
ζεκέιηα, ζα επηζηξσζνχλ κε ην πιηθφ ηνπ αξκνινγήκαηνο, ζπλδπάδνληαο ηε ρξήζε
ηζηκεληνεηδψλ γηα αλζεθηηθφηεηα ζηελ πγξαζία. Ζ επηθάλεηα πνπ ζα πξνθχςεη ζα
ηζνπεδσζεί-επζπγξακκηζηεί θαη ζα εμαιεηθζεί ην αλάγιπθν ησλ ιίζσλ ηεο ζεκεξηλήο
θαηάζηαζεο.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο αθνξά 800,50κ2
Σελ θαζαίξεζε ηνπ δηαρσξηζηηθνχ πιίλζηλνπ ηνίρνπ εκβαδνχ 2.60 κ2, εζσηεξηθά, ζηελ
κηθξή αίζνπζα δεμηά ηεο εηζφδνπ ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε αίζνπζα ζηηο αξρηθέο ηεο
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δηαζηάζεηο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξφζζεηνπ μχιηλνπ παηψκαηνο. Σν κηθξφ μχιηλν
ζηέγαζηξν πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ζα αλαθαηαζθεπαζηεί, θαη ε λενηεξηθή πφξηα
εηζφδνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ζχξα αζθαιείαο. Δπίζεο ην άλνηγκα ζηελ ΒΓ φςε ηνπ
θηηξίνπ, εθεί πνπ θαηαιήγεη ε ξάκπα ΑΜΔΑ, ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ζχξα αζθαιείαο,
θαηάιιειε γηα ΑΜΔΑ. Σα παηρλίδηα ηεο παηδηθήο ραξάο ζηνλ αχιην ρψξν, ζα
απνμεισζνχλ.
Γηα ηελ θαζαίξεζε ηνπ πιίλζηλνπ ηνίρνπ δελ απαηηείηαη Οηθνδνκηθή Άδεηα
Σελ αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ, ειαηνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ
εζσηεξηθά, φπνπ είλαη απαξαίηεην, θαη ηνπο λένπο ρξσκαηηζκνχο κε δηπιή ζηξψζε
ειαηνρξψκαηνο, ηνπ ρψξνπ επηθαλείαο 1.000 κ2.
Σν βεξληθνρξσκαηηζκφ ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ ηεο νξνθήο θαη ησλ εζσηεξηθψλ μχιηλσλ
ζπξψλ, κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο
λεξνχ ή δηαιπηνχ επηθαλείαο 306 κ2.
Σε ιεηφηξηςε θαη ζηίιβσζε ηνπ δαπέδνπ απφ κσζατθφ επηθαλείαο 295 κ2. Ζ εξγαζία ζα
γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε εηδηθά κεραλήκαηα, ρσξίο θαζαξηζηηθά πνπ
αιινηψλνπλ ηηο επηθάλεηεο ηνπ κσζατθνχ. Μεηά ηελ εξγαζία, ην δάπεδν ζα παξακείλεη
επίπεδν, ρσξίο ¨θχκαηα¨ θαη θνηιφηεηεο θαη ε επηθάλεηα ζα αδηαβξνρνπνηεζεί. Αληίζηνηρε
απνθαηάζηαζε ζα γίλεη θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ πιαθίδηα. ηα
ζεκεία πνπ έρεη θαηαζηξαθεί ην δάπεδν θαη ην ζνβαηεπί , ζα γίλεη ζπκπιήξσζε κε
ηζηκεληνθνλία.
Σελ ζπληήξεζε θαη ηνλ ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ ΒΑ ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ εκβαδνχ 100,00 κ2. Θα γίλεη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ κε
απνμέζεηο ζαζξψλ ρξσκαηηζκψλ κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, ηνπηθέο ζηξψζεηο
αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ φπνπ απαηηείηαη θαη δχν ζηξψζεηο
ειαηνρξψκαηνο.
Σε δηακφξθσζε κε ηνηρνπέηαζκα απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηελ κεγάιε αίζνπζα ΝΓ ηνπ
θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.
Σε δεκηνπξγία ζηεγάζηξσλ κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη επηθάιπςε κε μπιεία δξπφο,
δηαζηάζεσλ 5.00Υ18.00κ θαη 4.00Υ3.00 ηνπνζεηεκέλα ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα
ζρέδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα δέλδξα, θαζψο θαη ηελ αλαθαηαζθεπή
πξνζηεγάζηξνπ πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ.
Σελ επηζθεπή ηνπ θηίζκαηνο ΝΓ ηνπ αχιηνπ ρψξνπ, πνπ ζην παξειζφλ ιεηηνπξγνχζε σο
¨ινπηξά¨. Δθεί ζα δηακνξθσζνχλ ηα W.C. (έλα (1) αλδξψλ, έλα (1) γπλαηθψλ θαη έλα (1)
ΑΜΔΑ). Ο ρψξνο ζα δηαρσξηζηεί κε γπςνζαλίδεο, ην δάπεδν ζα επηζηξσζεί κε θεξακηθά
πιαθίδηα θαη νη ηνίρνη ζα επελδπζνχλ επίζεο κε θεξακηθά πιαθίδηα. ηελ πιάθα απφ
ζθπξφδεκα ζηελ νξνθή ηνπ θηίζκαηνο ζα γίλεη επάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ
γαιάθησκα.
Σελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ κε αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο, δίθηπν
ζσιελψζεσλ θαη ηεξκαηηθέο κνλάδεο λεξνχ FCU, αθνχ πξνεγεζεί ε απνμήισζε ηεο
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο.
Σελ εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Σν
αληηθείκελν απηήο ηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, ηελ
εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ πίλαθα δηαλνκήο. Ο
θσηηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζα γίλεη κε θσηηζηηθά ζψκαηα ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ
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θαη LED κε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 4000Κ. Ζ επηινγή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεη
κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
- Γηαηήξεζε θαηά ην δπλαηφλ θαλάβνπ γηα ιφγνπο επειημίαο θαη αηζζεηηθήο
-

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ηχπνπ ησλ θσηηζηηθψλ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη δαπάλεο
ιεηηνπξγίαο

-

Λεηηνπξγηθέο αλάγθεο ρψξνπ (βαζκφο πξνζηαζίαο θιπ.)

ε ρψξνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 15 m2 ν ηερλεηφο θσηηζκφο ζα είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θπθιψκαηα θαη ζα ειέγρεηαη κε ρσξηζηνχο δηαθφπηεο. ε φιεο ηηο
εμφδνπο θαη νδεχζεηο δηαθπγήο φισλ ησλ ρξήζεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα κε
έλδεημε βέινπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμφδνπ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1838
θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7010. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ηχπνπ ΟΤΚΟ
απιψλ ή ζηεγαλψλ (αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο) κε πιεπξηθέο επαθέο γεηψζεσο 16Α
– 250 V ζε ππθλφηεηα πνπ λα εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. ην
δηάδξνκν πξνβιέπεηαη 1 ξεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ αλά πεξίπνπ 20 m2 θαη ζε απφζηαζε
κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν. ε φ,ηη αθνξά ηνλ πίλαθα δηαλνκήο
πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ πίλαθα ηχπνπ εξκαξίνπ θαηάιιειν γηα επίηνηρε ή
ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε θχξην ρψξν σο πίλαθα θσηηζκνχ – ξεπκαηνδνηψλ ή θηλήζεσο
κηθξήο ηζρχνο. Ο πίλαθαο ζα πξνζηαηεχεηαη κε αληηειεθηξνπιεμηαθνχο δηαθφπηεο.
Σν δίθηπν δηαλνκήο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ηειηθψλ θαηαλαιψζεσλ απφ ηνλ
ηνπηθφ ππνπίλαθα θαη ζα θαηαζθεπαζηεί είηε απφ θαιψδην J1VV (ΝΤΤ) & Α05VV
(NYΜ) ζε ζράξεο είηε απφ θαιψδην H05V-U (NYA) ζε ρσλεπηνχο ζσιήλεο. Σν είδνο ησλ
ζσιήλσλ (πιαζηηθνί ή κεηαιιηθνί) ζα εμαξηεζεί απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε πξνζηαζία
απφ ηελ πγξαζία θαη ηε κεραληθή θαηαπφλεζε θαη ε ειάρηζηε δηάκεηξφο ηνπο ζα είλαη Φ
13.5 κκ. Οη ειάρηζηεο δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα είλαη 1.5 mm2 γηα ηνπο αγσγνχο
θπθισκάησλ θσηηζκνχ, 2.5 mm2 γηα ηνπο αγσγνχο θπθισκάησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη
θίλεζεο, 6 mm2 γηα ηνπο ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ.

3. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ, νξίδνληαη ηκεκαηηθέο/ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο
σο εμήο:
α) παξάδνζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
β) δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο εληνιήο έλαξμεο ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ην
αξκφδην Όξγαλν ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
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Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηεο πελήληα δχν
ρηιηάδεο ελληαθφζηα είθνζη πέληε επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά (352.925,55 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.: 64.7321.0016
κε ηίηιν «Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο θαη Διαηνθνκηθήο Ηζηνξίαο
ηνπ Διαηνρσξίνπ» κε εγθεθξηκέλε πίζησζε γηα ηελ Πξάμε απφ ην Πξφγξακκα "Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020" CLLD/LEADER Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
Ωο ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο,
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.
Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα γεληθή ππεξεζία πνπ ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, θαηφπηλ ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ
ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016.

Σξίπνιε, 08 /12/2020
Ζ πληάμαζα

βψινπ Αηθαηεξίλε

Σξίπνιε, 08 /12/2020

Σξίπνιε, 08 /12/2020

ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο
Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο

άζζαινο Κσλζηαληίλνο

άζζαινο Κσλζηαληίλνο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ:
«Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο
ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο Διαηνθνκηθήο
Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ»
CPV:79950000-8

ΑΡ. ΜΔΛ.: 237 / 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 352.925,55 €

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γεκηνπξγία Κέληξνπ
Πξνβνιήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο Διαηνθνκηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ»,
ππνινγίδεηαη:
Ι. ΜΟΤΔΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΤΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ & ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Κόζηνο
ρσξίο Κόζηνο κε ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%(€)
24% (€)

Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ

1

ρεδηαζκφο ρσξνζέηεζεο ζπιινγψλ
& Μειέηε ηεθκεξίσζεο θαη
νξγάλσζεο πιηθνχ, γξαθηζηηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ςεθηαθέο
παξαγσγέο

31.000,00

38.440,00

2

Καηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πνιπρψξνπ

40.000,00

49.600,00

3

Απνθαηάζηαζε – εγθαηάζηαζε θαη
κνπζεηαθή αλάδεημε ηζηνξηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

128.000,00

158.720,00

4

Δλέξγεηεο πξνβνιήο &
δεκνζηφηεηαο

7.000,00

8.680,00

ΤΝΟΛΟ

206.000,00

255.440,00
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ΙΙ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΟΤ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ
α/α

ΑΡΙΘΜΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

Α1

ΟΗΚ-20.02

Α2

ΟΗΚ- 22.04

Α3

ΟΗΚ- 20.30

Α4

ΟΗΚ- 20.20

Α5

ΟΗΚ- 32.02.04

Α6

ΟΗΚ- 38.02

Α7

Α8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ-ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεοεκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία
ΟΗΚ-2112
m3
ππνγείσλ θιπ ρψξσλ (πεξηιακβάλεηαη
ε κεηαθνξά)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

3,75

120,00

450,00

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ

ΟΗΚ-2222

m3

15,70

2,60

40,82

ΟΗΚ-2171

m3

0,90

122,60

110,34

ΟΗΚ-2162

m3

21,40

40,00

856,00

ΟΗΚ-3214

m3

84,00

60,00

5.040,00

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ

ΟΗΚ-3811

m2

22,50

58,00

1.305,00

ΟΗΚ- 38.20.03

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο,
θαηεγνξίαο δνκηθά πιέγκαηα B500C

ΟΗΚ-3873

kg

1,01

4.200,00

4.242,00

ΟΗΚ- Ν.22.23.01

Καζαίξεζε παιαηψλ αξκνινγεκάησλ
θαη ζαζξψλ θνληάκαησλ.

ΟΗΚ-2252

m2

7,00

800,50

5.603,50

Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ
εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ
πιηθφ ιαηνκείνπ (πεξηιακβάλεηαη ε
κεηαθνξά)
θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 ρσξίο
ρξήζε αληιίαο

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΛΙΚΗ
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Α9

ΟΗΚ- Ν.22.57.01

Απνμήισζε νηνπδήπνηε ηχπνπ μχιηλνπ
δαπέδνπ, θαη ζηδεξψλ αληηθεηκέλσλ
κε πξνζνρή, κεηά ηνχ αληίζηνηρνπ
ζθειεηνχ κε θνξηνεθθφξησζε
κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ άρξεζησλ
πιηθψλ

ΟΗΚ-2275

απνθ

1,00

300,00

300,00

ύλνιν νκάδαο: Α

17.947,66 €

ΟΜΑΓΑ : Β - ΓΙΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ – ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ-ΘΔΡΜΑΝΗ)
Β.01

ΑΣΖΔ 8042Ν.1.3

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο
απφ ζθιεξφ P.V.C. Γηακέηξνπ 40 mm

ΖΛΜ 8

m

13,82

5,00

69,10

Β.02

ΑΣΖΔ 8042Ν.1.7

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο
απφ ζθιεξφ P.V.C., πίεζεο 4 atm θαη
δηακέηξνπ 100 mm

ΖΛΜ 8

m

23,64

8,00

189,12

Β.03

ΑΣΖΔ 8046Ν.1Ν

ηθψλη δαπέδνπ απφ πνιππξνππιαίλην
κε εζράξα αλνμείδσηε Φ100

ΖΛΜ 8

ηεκ

48,01

2,00

96,02

Β.04

ΑΣΖΔ 8046Ν.2Ν

ΖΛΜ 8

ηεκ

9,66

3,00

28,98

Β.05

ΑΣΖΔ 8050Ν.1

ΖΛΜ 1

ηεκ

22,02

1,00

22,02

Β.06

ΑΣΖΔ 8151.2

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ
πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο κε ην
δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ

ΖΛΜ 14

ηεκ

195,19

2,00

390,38

Β.07

ΑΣΖΔ
ΠΚ.ΑΜΔΑ.001

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ
πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ΑΜΔΑ

ΖΛΜ 14

ηεκ

527,92

1,00

527,92

Δζράξα ζηθσληνχ δαπέδνπ αλνμείδσηε
Φ100
Αθξνζηφκην ή ζσιελνζηφκην
θαζαξηζκνχ απφ PVC
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Β.08

ΑΣΖΔ 8179.2

Β.09

ΑΣΖΔ 8178.2.1

Β.10

ΑΣΖΔ 8160.2

Β.11

ΑΣΖΔ
ΠΚ.ΑΜΔΑ.002

Β.12

ΑΣΖΔ 8171.3

Β.13

ΑΣΖΔ 8168.1Ν

Β.14

ΑΣΖΔ 8169.1.2

Β.15

ΑΣΖΔ
ΠΚ.ΑΜΔΑ.003

Β.16

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε
θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ
Υαξηνζήθε πιήξεο Πνξζειάλεο
δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42
Υ 56 cm

ΖΛΜ 18

ηεκ

23,08

2,00

46,16

ΖΛΜ 14

ηεκ

17,27

3,00

51,81

ΖΛΜ 17

ηεκ

167,60

2,00

335,20

Νηπηήξαο πνξζειάλεο θαηάιιεινο γηα
ρξήζε ΑΜΔΑδηαζηάζεσλ 42 Υ 56 cm

ΖΛΜ 17

ηεκ

421,58

1,00

421,58

απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο
δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm ρσξίο
ρεηξνιαβή

ΖΛΜ 13

ηεκ

15,23

3,00

45,69

ΖΛΜ 13

ηεκ

26,52

2,00

53,04

ΖΛΜ 13

ηεκ

21,22

2,00

42,44

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο θαηάιιεινο γηα
ληπηήξα ΑΜΔΑ

ΖΛΜ 13

ηεκ

150,32

1,00

150,32

ΑΣΖΔ 8141.2.2

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο Σνπνζεηεκέλνο ζε
ληπηήξα δηακέηξνπ Φ 1/2 ins

ΖΛΜ 13

ηεκ

61,03

2,00

122,06

Β.17

ΑΣΖΔ 8982Ν.1Α

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ απιίθαο
νξνθήο ζηεγαλνχ ηχπνπ

ΖΛΜ 59

ηεκ

91,39

3,00

274,17

Β.18

ΑΣΖΔ 8982Ν.1Β

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ απιίθαο

ΖΛΜ 59

ηεκ

76,09

2,00

152,18

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm
κπηδνπηέ
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο Πνξζειάλεο
κήθνπο 0,60 cm
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Β.19

ΑΣΖΔ
ΠΚ.ΗΡ.ΦΩΣ.0021

Β.20

ΑΣΖΔ Ν9999.15.2

Β.21

ΑΣΖΔ Ν9988.15.2

Απηφλνκν θσηηζηηθφ ζψκα αζθαιείαο
εζσηεξηθνχ ρψξνπ
Δγθαηαζηάζεηο ζπζηήκαηνο
θιηκαηηζκνχ.
Δγθαηαζηάζεηο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη
δηαλνίμεηο απιάθσλ δηθηχσλ

ΖΛΜ 59

ηεκ

ΖΛΜ 5

ηεκ

ΖΛΜ 5

ηεκ

66,19
14.000,00
1500,00

2,00

132,38

1,00

14.000,00

1,00

1.500,00
ύλνιν νκάδαο: Β

Γ1

ΟΗΚ- 73.33.01

Γ2

ΟΗΚ- 73.34.01

Γ3

ΟΗΚ- 73.35

Γ4

71.01.02

Γ5

ΟΗΚ- 73.36.01

Γ6

ΟΗΚ 7902

Γ7

ΟΗΚ- 71.52

ΟΜΑΓΑ : Γ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΔΠΙΣΡΧΔΙ
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά
πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ
ΟΗΚ-7331
20x20 cm

m2

31,50

23,00

724,50

ΟΗΚ-7326.1

m2

33,50

66,00

2.211,00

ΟΗΚ-7326.1

m

4,50

15,00

67,50

ΟΗΚ-7102

m2

11,20

800,50

8.965,60

ΟΗΚ-7335

m2

18,00

435,00

7.830,00

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα

ΟΗΚ 7902

m2

2,20

45,00

99,00

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί
κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα

ΟΗΚ-7152

m2

14,00

5,00

70,00

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά
πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ
20x20 cm
Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά
πιαθίδηα
Αξκνινγήκαηα θαηεξγαζκέλσλ φςεσλ
ιηζνδνκψλ
Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο
3,0 cm

ύλνιν νκάδαο: Γ

18.650,57 €

19.967,60 €
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Γ1

ΟΗΚ-64.29

Γ2

ΟΗΚ-Ν 6106

Γ3

ΟΗΚ-Ν 62.61.04

Γ4

ΟΗΚ-Ν50.10.01

ΟΜΑΓΑ : Γ - ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ
Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2
ΟΗΚ-6428
κκ
mm
ηέγαζηξα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη
ΟΗΚ-6104
απνθ
μχιηλε επηθάιπςε
Θχξα δίθπιιε, αλνηγφκελε, κε
ΟΗΚ 6236
ηεκ
θεγγίηε, αζθαιείαο
Δζσηεξηθά ηνηρνπεηάζκαηα κε
κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη επέλδπζε κε
γπςνζαλίδα

ΟΗΚ-4713

m2

20,00

26,00

520,00

1,00

6.000,00

6.000,00

700,00

2,00

1.400,00

55,00

55,00

3.025,00
ύλνιν νκάδαο: Γ

ΟΜΑΓΑ : Δ - ΛΟΙΠΑ –
ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ

ΟΗΚ- 77.71.01

Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ
επηθαλεηψλ κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο
ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο
ξεηίλεο, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ

ΟΗΚ-7771

m2

10,70

306,50

3.279,55

Δ2

ΟΗΚ- 77.55

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ
επηθαλεηψλκε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε
δηαιχηνπ

ΟΗΚ 7755

m2

6,70

100,00

670,00

Δ3

ΟΗΚ-Ν77.43.02

Καζαξηζκφο θαη ιεηψηξηςε κσζαηθνχ
δαπέδνπ

ΟΗΚ 5244

m2

5,00

295,00

1.475,00

Δ4

ΟΗΚ- 77.91

Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ
επηθαλεηψλ κε δηπιή ζηξψζε
ειαηνρξψκαηνο

ΟΗΚ 7791

m2

5,00

1.000,00

5.000,00

Δ1

10.945,00 €
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Δ5

ΟΗΚ- 77.84.02

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ
γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο
δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ, κε
ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο

ΟΗΚ-7786.1

m2

12,40

55,00

682,00

ύλνιν νκάδαο: Δ
ΑΘΡΟΙΜΑ
ΤΝΟΛΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΧΝ
ΔΡΓΑΙΧΝ

11.106,55 €

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

78.617,38 €
18.868,17 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

97.485,55 €

78.617,38 €
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΔΡΓΑΙΔ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ

Ι. Μνπζεηνινγηθή – Μνπζεηνγξαθηθή πξόηαζε
& Δλέξγεηεο πξνβνιήο

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ

€ 206.000,00

€ 49.440,00

€ 255.440,00

€ 31.000,00

€ 7.440,00

€ 38.440,00

€ 40.000,00

€ 9.600,00

€ 49.600,00

€ 128.000,00

€ 30.720,00

€ 158.720,00

€ 7.000,00

€ 1.680,00

€ 8.680,00

ΙΙ. Απνθαηάζηαζε θηηξίνπ & δηακόξθσζε
πεξηβάιινληνο ρώξνπ

€ 78.617,38

€ 18.868,17

€ 97.485,55

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο
δηακφξθσζεο ηεο έθζεζεο

€ 59.966,81

€ 14.392,03

€ 74.358,84

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο

€ 18.650,57

€ 4.476,14

€ 23.126,71

€ 284.617,38

€ 68.308,17

€ 352.925,55

ρεδηαζκφο ρσξνζέηεζεο ζπιινγψλ &
Μειέηε ηεθκεξίσζεο θαη νξγάλσζεο
πιηθνχ, γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη
ςεθηαθέο παξαγσγέο
Καηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πνιπρψξνπ
Απνθαηάζηαζε – εγθαηάζηαζε θαη
κνπζεηαθή
αλάδεημε
ηζηνξηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
Δλέξγεηεο πξνβνιήο & δεκνζηφηεηαο

ΤΝΟΛΑ

Σξίπνιε, 08 /12/2020
Ζ πληάμαζα

Σξίπνιε, 08 /12/2020
ΔΛΔΓΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Σξίπνιε, 08 /12/2020
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο
Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο

Αηθαηεξίλε βψινπ

Κσλζηαληίλνο άζζαινο

Κσλζηαληίλνο άζζαινο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Γ/ΝΗ TΔΥΝΙΚΧΝ YΠΗΡΔΙΧΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ:
«Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πξνβνιήο ηεο
ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο Διαηνθνκηθήο
Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ»
CPV:79950000-8

ΑΡ. ΜΔΛ.: 237 / 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 352.925,55 €

ΤΓΓΡΑΦΗ
Άξζξν 1ν :

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία Κέληξνπ πξνβνιήο ηεο
ηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο Διαηνθνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ» ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε είλαη ζχκθσλε κε ην λ. 4412/2016.
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Σξίπνιεο. Ζ δαπάλε γηα
ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 64.7321.0016 κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία θέληξνπ
πξνβνιήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θαη ειαηνθνκηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Διαηνρσξίνπ» ζρεηηθή
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Φνξέα.
Σν ηεχρνο ηεο Δ..Τ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε
ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε
πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ επίπισζεο.
Οη πηζηψζεηο γηα ηελ πξάμε πξνέξρνληαη απφ ην Πξφγξακκα «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΠΑΑ) 2014-2020» CLLD/LEADER Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
Άξζξν 2ν :

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθή αλνηθηή δηαδηθαζία
γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή Δζληθή
θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
Άξζξν 3ν :

Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:

20REQ007815144 2020-12-10
1.

ην Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2.

ην Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,

3.

ην Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

4.

ην Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

5.

ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,

6.

ην Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»

7.

ην άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,

8.

ην Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,

9.

ην Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

10. ην Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
11. ην Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
12. ην Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
13. ην Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα»,
14. ην Π.Γ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία»,
15. ην Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»,
16. ηελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
17. ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
18. ην Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
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19. ην Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ Ρπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο.»,
20. ηελ κε αξ. 134453/23.12.15 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο
ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ (Σξνπνπνίεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ΚΤΑ 46274.26.09.2014 – ΦΔΚ 2573 Β')» (Β' 2857),
21. ην λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (Α' 30), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ
κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ.,
22. ην Π.Γ. 39/17 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ»,
23. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 4509/2017 «Μέηξα ζεξαπείαο αηφκσλ πνπ
απαιιάζζνληαη απφ ηελ πνηλή ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο...» (Α’ 201),
24. ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Α’ 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»,
25. ην Ν. 3463/2006 (Α’ ΦΔΚ 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
26. ην Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
27. ηελ κε αξ. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
28. Σν λ.4074/2012 (ΦΔΚ 88 Α’) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο αη ηνπ Πξναηξεηηθνχ πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξίεο"
29. ην Ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
30. ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4608/2019 (Α’ 66),
31. ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4609/2019 (Α’ 67),
32. ηελ κε αξ. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΔΚ 1301 Β’) Απφθαζε «Κχξσζε Πιαηζίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο»,
33. ηηο Οδεγίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html),
34. ηηο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα ρξήζε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο,
Δθδνζε 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγιηθά),
35. ηηο Οδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ Αγγιηθά),
36. ηηο Οδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ζπγγξαθή
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγιηθά),

πεξηερνκέλνπ

Ηζηνχ

ΑΣAG

2.0
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37. ηελ κε αξηζκ. πξση. 73/12.4.2018 (Κσδηθφο Πξφζθιεζεο: Μ2794028) Πξφζθιεζε ηεο
ΑΝΒΟΠΔ ΑΔ,
38. Σελ κε αξηζκ. πξση. 4210/30.12.2019 Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ
ΔΛΑΗΟΥΩΡΗΟΤ» κε Κσδηθφ ΟΠΑΑ 0011333845 ζην CLLD/LEADER ηεο ΑΝΒΟΠΔ ΑΔ,
39. ηελ κε αξ. ………………………. Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο πεξί
έγθξηζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, έγθξηζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο θαη ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζε βάξνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ Σξίπνιεο Οηθ. Έηνπο 2020,
40. ηελ κε αξ. …………………….. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο
πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. ………………….. κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο ππεξεζίαο, ησλ
φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο,
41. ηελ κε αξ. ………………….. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο πεξί
νξηζκνχ
επηηξνπήο
δηελέξγεηαο
δηαγσληζκψλ
θαη
αμηνιφγεζε
πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ,
42. ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Άξζξν 4ν :

Δγγπήζεηο

1. Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα δύν επξώ
θαη ηξηάληα πέληε ιεπηώλ (€ 5.692,35).
Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο γηα θάζε ελφηεηα
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο:
Α/Α

1
2

ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ / ΤΠΗΡΔΙΑ

Μνπζεηνινγηθή – Μνπζεηνγξαθηθή πξφηαζε & ελέξγεηεο
πξνβνιήο
Απνθαηάζηαζε θηηξίνπ & δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ

ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ
ΦΠΑ
(€)
206.000,00

ΠΟΟ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
(ΠΟΟΣΟ 2%) (€)
4.120,00

78.617,38

1.572,35

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζε δέθα (10)
κήλεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2. Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο
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Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ επίπισζεο ην χςνο ηεο νπνίαο
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην ΦΠΑ.
Ζ εγγπεηηθή απηή ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.
Οη εγγπεηηθέο θαηαπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3. Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο
Οξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 4.1 ηεο Γηαθήξπμεο.
Άξζξν 5ν :

Υξόλνο θαη Σόπνο Παξάδνζεο

1.

Οη ππεξεζίεο ζα παξαδνζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία κε επζχλε θαη
δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.

2.

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλαγξάθεηαη ζηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε είδνπο θαη νξίδεηαη θαηά κέγηζην ζε είθνζη
ηέζζεξεηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

3.

Πξνζθνξέο κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, δελ γίλνληαη δεθηέο.

4.

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή.

5.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.

6.

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν
ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε
πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη επηπξφζζεηα φπσο
νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 208 θαη 219 ηνπ Ν. 4412/2016, απφ ηελ επηηξνπή πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11δ ηνπ λφκνπ απηνχ, κε ηελ
πξνζθφκηζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν.

Άξζξν 6ν :
1.

Παξαιαβή εμνπιηζκνύ/ζύκβαζεο

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ζα
γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία,
θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ εηδψλ απφ ηνλ αλάδνρν.
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2.

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο
έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο
έιεγρνο ζα γίλεη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε.

3.

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

4.

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια νξηζηηθήο
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 θαη 209 ηνπ Ν. 4412/2016. Σα πξσηφθνιια
παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή.

5.

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο: εληφο ελφο (1) κήλα
απφ ηελ βεβαίσζε νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ.

6.

Δάλ νη ππφ παξνρή ππεξεζίεο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο
ππνρξεψλεηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.4. ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ην Άξζξν 215 ηνπ Ν. 4412/2016.

Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ/εηδψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 206 έσο 209 θαη 213 θαη 216 έσο 220 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 7ν :

Πηζηνπνηεηηθά – Γηαζθαιίζεηο πνπ απαηηνύληαη

Θα θαηαηεζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά:
α) Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008 ζε αληηθείκελν
ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ζε αληηθείκελν ζπλαθέο
κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο OHSAS 18001:2007, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο
κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
Σα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην
ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε
(European Cooperation for Accreditation EA) θαη κάιηζηα , κέινο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 8ν : Αλσηέξα βία
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημήο ηεο.
ηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο είθνζη
(20) εκεξνινγηαθψλ εµεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ θαη
πξνθάιεζαλ ηε µκεξηθή ή νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε πνπ ηνπ
αλαηέζεθε.
Άξζξν 9ν :

Σξόπνο Πιεξσκήο

Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5.1 ηεο Γηαθήξπμεο.
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Άξζξν 10ν : Φόξνη – Σέιε – Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο θαη
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Άξζξν 11ν : Υξόλνο Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο
Πξνβιέπεηαη πεξίνδνο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, δηάξθεηαο δεθαπέληε
(15) κελψλ, απφ ηελ βεβαίσζε νινθιήξσζεο..
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη
νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 12ν :

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ Οξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν
παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.
4412/2016

Άξζξν 13ν : Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ
1.

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α
ηνπ Ν. 4412/2016

2.

Ο αλάδνρνο δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,

3.

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα
ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα

4.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά θαη
νπνηαδήπνηε άιια µκέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.

5.

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο
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6.

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθψο θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο επζχλεο έλαληη
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνβάιινληνο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ θιπ., πνπ έρνπλ άκεζε ή έµµεζε ζρέζε µε µκειέηεο,
µκεζφδνπο, ηξφπνπο εξγαζίαο, ζπζηήκαηα, εθεπξέζεηο θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ εθ µέξνπο ηνπ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

7.

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθψο θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ή
δεκηά ήζειε επέιζεη ζε απηφλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ή ηξίην εμ αθνξκήο ηεο πξνκήζεηαο
θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο

8.

Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ε µέξηµλα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε λφµηµε ρξεζηκνπνίεζε
φισλ ησλ αλσηέξσ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο
νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνχκελν µκέηξν, ψζηε ν Δξγνδφηεο θαη ηα
φξγαλα απηνχ λα µελ ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε ελφριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκηά.

Σξίπνιε, 08 /12/2020
Ζ πληάμαζα

βψινπ Αηθαηεξίλε

Σξίπνιε, 08 /12/2020

Σξίπνιε, 08 /12/2020

ΔΛΔΓΘΖΚΔ
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