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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ/ΦΑΞ :213-2037265
Email: dimospromithies@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.: 8775/8382
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2018
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος ‘’ενίσχυσης οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών προσώπων δημοσίου

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Υλικών Σιδήρου και Υλικών Χρωμάτων του
Δήμου μας (Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου), συνολικού προϋπολογισμού 18.548,39 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ1/2018 με αρ. πρωτ.: 6022/5633/04-04-2018 Μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Τμήματος Μικροέργων του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από τις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών για τα ανωτέρω μέχρι και την 01/06/2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ.
Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών εκαστης ομάδας .
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά και για τις δυο
ομάδες ή και για την μια εξ αυτών (σχετική διευκρίνηση με αρ. πρωτ. 8307/7915/15-05-2018 της
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας).
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν αφορούν το σύνολο των ειδών ανά ομάδα δεν θα
ληφθούν υπ’ όψη .
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να
καταθέσουν:
1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογραμμένο σε όλες τις σελίδες
του χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.
Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
www.eaadhsy.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.perama.gr
Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει τη διερεύνηση για
συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Προμηθειών

Δεντόπουλος Ιωάννης
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Ημερομηνία : 15/2/2018

Αρ.Πρωτ.6022/5633/4-4-2018
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Αριθμός Μελέτης: 1/2018

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________

Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ
Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.548,39€
Φ.Π.Α 24 % : 4.451,61€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 23.000,00€
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση , οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα
καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών του προϋπολογισμού , με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση
τιμής

Κ.Α. 30-6662.0008 12.000,00 € “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ’’
Κ.Α. 30-6662.0013 11.000,00 € “ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ”

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ ...............................................................................................................
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» .....................................................
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» ................................................
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ..................................................................................................
Γενικά χαρακτηριστικά: ..................................................................................................

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .........................................................................
ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ....................................................................................
ΟΜΑΔΑ Α: ..................................................................................................................
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ..................................................................................
ΓΩΝΙΑ 30Χ30Χ3
ΓΩΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ3
ΛΑΜΑ 40Χ3
ΛΑΜΑ 25Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ4
ΛΑΜΑ 50Χ8

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ (μπακλαβαδωτή) 1Χ2mΧ10,00mm

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX2,00mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 38Χ38X1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ20Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 50Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 80Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 60Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
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ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 40Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 60Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ80Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ40Χ3
ΣΩΛΗΝΑ Φ42 (11/4’’) x3,0 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΑ Φ48 (11/2’’) x2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΑ Φ60 (2’’) Χ2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4
ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ.
ΔΟΚΟΣ Π ΔΙΑΤΡΗΤΟ (14Χ14) 30Χ15
ΔΟΚΟΣ UPN Π 60Χ30
ΔΟΚΟΣ Τ 35Χ4,5
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ16
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΣΙΦ 14Χ14

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΠΛΕΓΜΑ 5mΧ2m ΓΑΛΒ. 50Χ50 Φ3,5-4,0

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 πείρο

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 μονό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 διπλό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ

τεμ.

ΤΑΠΕΣ Βαρέως Τύπου (Διαφ. Διαστάσ. Στραντζαριστών)

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Χωνευτή Βάση (V Διατομή)

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ100mm Χωνευτή Βάση (V Διατομή)

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Εξωτερική Βάση

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ, τεφλόν με διπλό ρουλεμάν Φ38

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.
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ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΕΝΕΣ με κέντρο 20mm

τεμ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ με κέντρο 30mm,35mm

τεμ

ΚΎΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΊ) ΑΠΛΟΙ ΜΑΚΡΥ

τεμ

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ (ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ) ΒΑΜΜΕΝΕΣ Μ6X140 κεφάλι 10mm ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ και ΒΑΣΗ ΝΕΟΠΡΕΝ

τεμ (σετ)

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 4,3X16

τεμ

ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml

τεμ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 300ml

τεμ

ΟΜΑΔΑ Β:……………………………………………………………………………..
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ…………………………………......................
ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"

τεμάχιο

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 1,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 2,5"

τεμάχιο

ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ "ΠΛΑΣΤΙΚΟ" ΧΡΩΜΑ 18CM ΜΕ ΛΑΒΗ

τεμάχιο

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 20cm

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ 6CM

τεμάχιο

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

τεμάχιο

ΡΟΛΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , ΚΟΜΠΛΕ , ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ 6cm

τεμάχιο

ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2m

τεμάχιο

ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3m

τεμάχιο

ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)

τεμάχιο

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ,ανεξαρτήτως συσκευασίας
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ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT ,ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ Λευκό - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ 750ml (διάφορα χρώματα)

τεμάχιο

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5 KGR

τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ -ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

τεμάχιο

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M

τεμάχιο

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ

τεμάχιο

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ

τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

τεμάχιο

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

τεμάχιο

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

τεμάχιο

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

KG

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

LT

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .......................................................................
ΑΡΘΡΟ 1Ο ...................................................................................................................
Αντικείμενο προμήθειας ...........................................................................................
ΑΡΘΡΟ 2 ο ...................................................................................................................
Ισχύουσες διατάξεις. .................................................................................................
Τα έγγραφα...................................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 3ο ...................................................................................................................
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές ...........................................................................................
ΑΡΘΡΟ 4ο ...................................................................................................................
Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές . .....................................................................
ΑΡΘΡΟ 5ο ...................................................................................................................
Τρόπος εκτέλεσης ......................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 6ο ...................................................................................................................
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Κατακύρωση αποτελέσματος ....................................................................................
ΑΡΘΡΟ 7ο ...................................................................................................................
Σύμβαση.....................................................................................................................
Άρθρο 8ο ....................................................................................................................
Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης ........................................................................
Άρθρο 9ο ....................................................................................................................
Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση ......................................................................
Άρθρο 10ο ..................................................................................................................
Πλημμελής κατασκευή ..............................................................................................
Άρθρο 11ο ..................................................................................................................
Φόροι , τέλη , κρατήσεις ...........................................................................................
Άρθρο 12ο ..................................................................................................................
Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή ............................................
Άρθρο 13ο ..................................................................................................................
Άρθρο 14ο ..................................................................................................................
Παραλαβή ..................................................................................................................
Άρθρο 15ο ..................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ........................................................................
Άρθρο 1ο ....................................................................................................................
Αντικείμενο της συγγραφής ......................................................................................
Άρθρο 2ο ....................................................................................................................
Ισχύουσες διατάξεις ..................................................................................................
Άρθρο 3ο ....................................................................................................................
Συμβατικά στοιχεία ...................................................................................................
Άρθρο 4ο ....................................................................................................................
Εγγυήσεις υλικών .......................................................................................................
Άρθρο 5ο ....................................................................................................................
Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου .............................................................................
Άρθρο 6ο ....................................................................................................................
Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος ................................................
Άρθρο 7ο ....................................................................................................................
Σταθερότητα τιμών ....................................................................................................
Άρθρο 8ο ....................................................................................................................
Τρόπος και χρόνος παράδοσης .................................................................................
Μηχανικός Εξοπλισμός ...................................................................................................
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου ....................................................................

Άρθρο 9ο ....................................................................................................................
Πληρωμές ..................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 10ο .................................................................................................................
Ατύχημα και Ζημιές ...................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 11ο .................................................................................................................
Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης .............................
ΑΡΘΡΟ12ο ..................................................................................................................
Δημοσίευση ...............................................................................................................
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (Α’) ..........................................................................................
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................................................
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ .................................................................................
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ............................................................................
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________

Α.Μ. : 1/2018
Π/Υ : 23.000,00€

ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου.

Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γενικά χαρακτηριστικά:
Η παρούσα μελέτη αφορά τις κάτωθι προμήθειες :
Ομάδα A – Προμήθεια Υλικών Σιδήρου
Προμήθεια διαφόρων υλικών σιδήρου όπως: στραντζαριστά και σωλήνες διαφόρων τύπων, μεντεσέδες,
γωνίες, λάμες, πλέγμα, κ.λ.π., που θα χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις του προγράμματος όπως Πάρκο
Δημητριάδη , Πλατεία Τζορμπατζόγλου, κτήριο Κοινωνικής Υπηρεσίας , θέατρο Μ. Θεοδωράκη, πολύχωρος
πολιτισμού- αθλητισμού-αναψυχής και κολυμβητήριο . Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
‘’ενίσχυσης οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών προσώπων δημοσίου. . Η πίστωση θα
βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6662-0008 του προϋπολογισμού του 2018, το δε ποσό του συγκεκριμένου
τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ομάδα Β – Προμήθεια Διαφόρων Υλικών Χρωμάτων
Προμήθεια διαφόρων υλικών χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων. Η πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α.
εξόδων 30-6662-0013 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2018, το δε ποσό του συγκεκριμένου
τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε 11.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα χρώματα θα
χρησιμοποιηθούν από τα αντίστοιχα συνεργεία του Δήμου για τις δράσεις του προγράμματος όπως Πάρκο
Δημητριάδη , Πλατεία Τζορμπατζόγλου, κτήριο Κοινωνικής Υπηρεσίας , θέατρο Μ. Θεοδωράκη, πολύχωρος
πολιτισμού- αθλητισμού-αναψυχής και κολυμβητήριο . Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών προσώπων δημοσίου.

Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τις ανάγκες του τμήματος Συντήρησης και Μικροέργων , για τις
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απαιτούμενες κατασκευές και επισκευές που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν, αλλά και της εμπειρίας
προηγούμενων χρόνων όσον αφορά την λειτουργία του συνεργείου ως προς τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για ανάλογες κατασκευές και επισκευές.
Τα υλικά θα παραδίδονται στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν παραγγελίας προς τον ανάδοχο, με ευθύνη του
αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον Δήμο.
Τα είδη πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της
μελέτης.
Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική ανά ομάδα, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το
Δήμο. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων
ειδών.
Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2018, ανέρχεται στο ποσό των
23.000,00 € με Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α:

ΕΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ
12.000,00 €
000,00 €

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΠΕΡΑΜΑ 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔHΣ

11

18PROC003133428 2018-05-22
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________
ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___

Α.Μ. : 1/2018
Π/Υ : 23.000,00€

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου.

Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 23.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το κάθε τμήμα της προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του
έτους 2018 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά όπως έχουν
αναφερθεί.

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΩΝΙΑ 30Χ30Χ3
ΓΩΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ3
ΛΑΜΑ 40Χ3
ΛΑΜΑ 25Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ4
ΛΑΜΑ 50Χ8

ΜΟΝΑΔΑ

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΛΑΜΑΡΙΝΑ (μπακλαβαδωτή) 1Χ2mΧ10,00mm

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX2,00mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ20Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Βέργα

Φύλλο

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 38Χ38X1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ

Βέργα

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣ.

Βέργα
Βέργα
Βέργα
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ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 50Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 80Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 60Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 40Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 60Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ80Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ40Χ3
ΣΩΛΗΝΑ Φ42 (11/4’’) x3,0 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΑ Φ48 (11/2’’) x2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΑ Φ60 (2’’) Χ2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4
ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ.
ΔΟΚΟΣ Π ΔΙΑΤΡΗΤΟ (14Χ14) 30Χ15
ΔΟΚΟΣ UPN Π 60Χ30
ΔΟΚΟΣ Τ 35Χ4,5
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ16
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΣΙΦ 14Χ14

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΠΛΕΓΜΑ 5mΧ2m ΓΑΛΒ. 50Χ50 Φ3,5-4,0

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 πείρο

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 μονό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 διπλό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ

Τεμ.

ΤΑΠΕΣ Βαρέως Τύπου (Διαφ. Διαστάσ.

τεμ.
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Στραντζαριστών)
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Χωνευτή Βάση
(V Διατομή)

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ100mm Χωνευτή
Βάση (V Διατομή)

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Εξωτερική
Βάση

τεμ.

ΡΑΟΥΛΟ Συρομ, τεφλόν με διπλό ρουλεμάν Φ38

Τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΕΝΕΣ με κέντρο

τεμ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ με κέντρο

τεμ

ΚΎΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΊ) ΑΠΛΟΙ ΜΑΚΡΥ

τεμ

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ (ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ) ΒΑΜΜΕΝΕΣ
Μ6X140 κεφάλι 10mm - ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
και ΒΑΣΗ ΝΕΟΠΡΕΝ

Τεμ (σετ)

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 4,3X16

τεμ

ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml

τεμ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 300ml

τεμ
ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ :
ΣΤΡΟΓ. :
ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

.000,00

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"

τεμάχιο

ΠΟΣ.

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
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ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 1,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 2,5"

τεμάχιο

ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ "ΠΛΑΣΤΙΚΟ" ΧΡΩΜΑ 18CM ΜΕ ΛΑΒΗ

τεμάχιο

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 20cm

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ 6CM

τεμάχιο

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

τεμάχιο

ΡΟΛΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , ΚΟΜΠΛΕ , ΑΠΟ
ΝΑΪΛΟΝ 6cm

τεμάχιο

ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2m

τεμάχιο

ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3m

τεμάχιο

ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)

τεμάχιο

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ,ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT ,ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ Λευκό - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ,
ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ 750ml (διάφορα χρώματα)

τεμάχιο

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ,
ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5 KGR

τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ -ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

τεμάχιο

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M

τεμάχιο

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ

τεμάχιο

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ

τεμάχιο
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ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

τεμάχιο

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

τεμάχιο

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

τεμάχιο

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

KG

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

LT

9,96
2,20

ΣΥΝΟΛΟ :

79

ΣΤΡΟΓ:
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

11.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών, όλων των ομάδων, είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά, κατόπιν σχετικού
Υπηρεσιακού Σημειώματος από την αρμόδια υπηρεσία προς την Επιτροπή Παραλαβής.
Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσό της σύμβασης
εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η
ποσότητα όμως που θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που
προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων
ειδών του προϋπολογισμού.
ΠΕΡΑΜΑ 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔH

ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ
1-2. Σιδηρές Γωνιές (Βέργες 6m)
Γωνιές ισοσκελείς ή ανισοσκελείς από σίδηρο μασίφ σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής DIN 1028/EN
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10056 και ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας χάλυβα DIN 17100.
3-7. Λάμες (Βέργες 4m)
Λαμάκια από σίδηρο μασίφ σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής DIN 1017/EN10058 και ποιότητα χάλυβα
ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας χάλυβα DIN 17100.
8-11. Λαμαρίνες (Φύλλο)
Λαμαρίνες - σιδηρόφυλλο με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας χάλυβα DIN

12-16. Στραντζαριστά Ενισχυμένου Τύπου (Βέργες 5m)
Στραντζαριστά τετράγωνα και ορθογώνια, ενισχυμένα ή και γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο
παραγωγής DIN 2444/EN 10219 και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100.
17-18. Στραντζαριστά Βαρέως Τύπου (Βέργες 5m)
Στραντζαριστά τετράγωνα και ορθογώνια, βαρέως τύπου και γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο
παραγωγής DIN 2444/EN 10219 και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100.
19-22. Κοίλοι Δοκοί (Βέργες 6m)
Κοίλοι δοκοί μαύροι τετράγωνοι, σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής EN 10210 (θερμής έλασης) και EN
10219 (ψυχρής έλασης) και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100.
23-25. Σωλήνες (Βέργες 6m)
Σωλήνες γενικής χρήσης, κατασκευών ενισχυμένοι και γαλβανισμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα παραγωγής
D
I
N
26-27.
Σωλήνες Μορφής
Κάσα μπινί και Μπόϊ κλειδαριάς διαφόρων διαστάσεων
2
ΚΑΣΑ
ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4 – 0,96 kg/m
4
ΜΠΟΪ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ.
5
8
28-30.
Δοκοί (Βέργες 6m)
/
Βέργες
Πι διάτρητες, σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής EN 1026 και βέργες Ταφ σύμφωνα με το πρότυπο
παραγωγής EN 1024, με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100.
2
4
31-33. Μασίφ Σίδερα (Βέργες 6m)
4
Σίδηρος
συμπαγής στρογγυλό και τετράγωνο με πρότυπα παραγωγής DIN 1013/1014 (θερμής έλεασης) και
4 671/178/176 (ψυχρής έλασης) και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100.
DIN
κ
Πλέγμα
(Τεμάχια)
α
Γαλβανισμένο
πλέγμα, σύρμα ημίσκληρο, με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολλητό).
ι
Φύλλα
διαστάσεων 2,00 χ 5,00m - Ενδεικτ. Διαστ. Πλέγματος : 50Χ50Χ3,5 ή 4,0.
μ
35-38.
Μεντεσέδες (Τεμάχια)
ε
Μεντεσέδες
τύπου με γαλβανιζέ πείρο με μονό και με διπλό φτερό διαφόρων διαστάσεων
π
39-43.
Διάφορα Εξαρτήματα (Τεμάχια)
ο
ΤΑΠΕΣ
Βαρέως Τύπου (μεταλ) διαφ. διαστάσεων
ι
ΡΑΟΥΛΟ
Συρομ. Πόρτας Φ80mm, Φ100mmΧωνευτή Βάση (V Διατομή)
ό
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Εξωτερική Βάση (V ή U Διατομή)
τ
ΡΑΟΥΛΟ
Συρομ. Αλουμινίου τεφλόν με διπλό ρουλεμάν Φ38
η
τ
α
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10,Μ12,Μ18
ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10,Μ12,Μ18
χ
ά
λ
υ
β
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50-51. Κλειδαριές
Κλειδαριές για σιδερόπορτες με υποδοχή για κύλινδρο και πόμολο, πλάκα και αντίκρισμα επινικελωμένα ή
ορειχάλκινο, Κέντρων 20,30,35 mm.
52. Κύλινδροι (αφαλοί)
Κύλινδροι (αφαλοί) απλοί νίκελ ή ορειχάλκινοι, 4 πίρων διαφόρων διαστάσεων ώστε να ταιριάζουν στις
ανωτέρω κλειδαριές.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Σέτ τρυπανόβιδες (στριφώνια) βαμμένες Μ6X140 κεφάλι 10mm – Ροδέλλα γαλβανιζέ και βάση ΝΕΟΠΡΕΝ
Τρυπανόβιδες βαμμένες 4,3X16
Φύσιγγα μαστίχας πολυουρεθάνης 300ml
Πιστόλι Φύσιγγας βαρέου τύπου 300ml

Όλα τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση
και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε όλα τα
ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται οι κοπές και οι μεταφορές στην αποθήκη του Δήμου.

ΟΜΑΔΑ Β :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Για όσα από τα χρώματα αναφέρονται ότι είναι οικολογικά θα πρέπει να έχουν αντίστοιχες πιστοποιήσεις
και να είναι αποδεδειγμένα εναρμονισμένα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκές Επιτροπής κατά τα ακόλουθα :
ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4453 }
* Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
*
* Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο
* Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες
* Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους"
Χ
ρυπαίνουν
ελάχιστα το περιβάλλον.
α
μ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4452 }
*η Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
*λ Χαμηλά ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)
*ά Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες
* Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, φλύκταινων,
Π
18
ο
σ
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σκασιμάτων
* Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση
ρωγμών, αντιμουχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα / εργαστήριο
* Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους" ρυπαίνουν
ελάχιστα το περιβάλλον
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα είδη είναι οι εξής:
1. ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 1/2’’
Κονταροπινέλο διπλού πάχους ρυθμιζόμενης κλίσης με φυσική τρίχα πλάτος 2 1/2”
2. 3. ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1 1/2’’ και 2 1/2’’
Ιδιαίτερα καλής ποιότητας πινέλο με μακρύ χέρι 4εκ πλάτος.
4.5. ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ 1 1/2” & 2 1/2”
Πινέλο ριπολίνης 1 1/2” & 2 1/2” με παχιά ανοιχτόχρωμη συνθετική τρίχα κατάλληλα επεξεργασμένη
( flagging) ώστε να μην αφήνει γραμμές στην χρήση του και με ξύλινη χειρολαβή.
6. ΡΟΛΛΟ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 18 cm ΜΕ ΛΑΒΗ
Γούνινο ρολό που στρώνει εύκολα το χρώμα, είναι εξαιρετικής αντοχής, δίνει μεγάλη απόδοση ανά
τετραγωνικό μέτρο κομπλέ με λαβή , για επαγγελματική χρήση , για επιφάνεια βαφής τουλάχιστον 3000 τ.μ.
Να είναι από Φυσική γούνα merinos με πυκνότητα γούνας 55-58 microns και ύψος πέλματος γούνας 1,8cm.
H εταιρεία παραγωγής του να είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001:2008
7. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ.
Κύλινδρος ρολού βαψίματος για μεγάλες επιφάνειες από νάϊλον , πέλος 13/15mm , με λαβή ανθεκτικός
στους διαλύτες , στεγανός , χωρίς χνούδι , για επίστρωση με παχύρευστα υλικά όπως αντιδιαβρωτικά ,
πολυεστερικά κ.α.
8.9. ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm & 20cm
Τετράγωνη σπάτουλα στοκαρίσματος , ανοξείδωτη, με ξύλινη λαβή , 14cm & 20cm.
10. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ 6CM
Σπάτουλα στοκαδόρος , ανοξείδωτη 6cm με ξύλινη λαβή .
11. ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
Σετ 4 τεμαχίων σπατουλών ανοξείδωτες με πλαστική λαβή .
12. ΡΟΛΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , ΚΟΜΠΛΕ , ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ 6cm
Ρολό βαφής 60 χιλιοστά με τρίχα από ίνες πολυαμίδιου πλήρες μήκους 19 εκατοστών
13.14. ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2m , 3m.
Κοντάρι βαφής μεταλλικό πτυσσόμενο μεταλλικό 2m & 3 m
15 .ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)
Με βάση στήριξης για μεγαλύτερη ευστάθεια .
Μετατρέπεται σε ευθεία και λάμδα.
Με ασφαλές και εύχρηστο σύστημα σύνδεσης στήριξης ασφάλισης στις διάφορες θέσεις .
Ελάχιστα Τεχνικά Στοιχεία
Σκαλιά: 3x10
Κλειστή:2.60m
Ανοιχτή: 6.20 m
Μέγιστη αντοχή : όχι λιγότερη από τα 149 kg
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16. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Υψηλής ποιότητας έτοιμος προς χρήση υδατοδιάλυτος στόκος κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική
χρήση. Είναι ιδανικός για το στοκάρισμα όλων των επιφανειών ( σοβάς, ξύλο , μπετόν). Απλώνεται εύκολα
χωρίς τρεξίματα και όταν τριφτεί δίνει μια ομαλή έτοιμη προς βαφή επιφάνεια.
17. ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
O σιδηρόστοκος να είναι 2 συστατικών άριστης ποιότητας πολυεστερικός .
Να χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση επιφανειών λαμαρίνας, ξύλου, πλαστικού κα.
Να δουλεύεται και να τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο και να έχει καλή πρόσφυση και ελαστικότητα.
Η συσκευασία να περιέχει και τον καταλύτη.

18. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Διαλυτικό νίτρου , για διάλυση χρωμάτων που χρησιμοποιούνται με πιστόλι αέρος.
19. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Διαλυτικό χρωμάτων και καθαρισμού πινέλων. Το WHITE SPIRIT είναι διαλυτικό άγχρωμο, διαυγές και
αδιάλυτο στο νερό. Χρησιμοποιείται ως διαλύτης σε βερνικοχρώματα και χρώματα υποστρωμάτων,
προσφέροντας την κατάλληλη αραίωση, καθώς και τη διευκόλυνση εφαρμογής με πινέλο και ρολό.
20. ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Αρίστης ποιότητας , ακρυλική ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , υποαλεργική με αντιμικροβιακή δράση , υδατοδιαλυτή
ριπολίνη υψηλής ποιότητας άοσμη, ιδανική για εσωτερική χρήση. Η ακρυλική της σύνθεση να δίνει άριστα
αποτελέσματα και σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC,
κλπ. Να Δίνει βελούδινη επιφάνεια που διατηρεί την φωτεινότητά της και δεν κιτρινίζει και να έχει μεγάλη
ελαστικότητα .
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
21. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως συσκευασίας.
Να είναι ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ μικρονιζέ διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού χαμηλής οσμής για εσωτερική και
εξωτερική χρήση με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες. Να διεισδύει εξαιρετικά και
ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν,
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υδροχρώματα κλπ.
Να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας που βάφεται και ταυτόχρονα
συμβάλει στον περιορισμό της «μετανάστευσης» των αλάτων της τοιχοποιίας. Να προσφέρει εξαιρετική
συνεργασία με το τελικό πλαστικό ή / και ακρυλικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα.
Αποχρώσεις : Διαφανές - γαλακτόχρωμο.
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 4452/2008 & 4453/2008.
22. ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα για σιδερένιες επιφάνειες , το οποίο εφαρμόζεται σαν ενδιάμεσο
μεταξύ αντισκωρικού και τελικού χρώματος. Διαθέτει αρίστη πρόσφυση σε παλαιές και νέες επιφάνειες.
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
23. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ 750ml (διάφορα χρώματα)
Βασικό πλαστικό χρώμα σε πολλές αποχρώσεις . Χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του λευκού και τη
δημιουργία συνθέτων αποχρώσεων για όλα τα πλαστικά & ακρυλικά χρώματα. Ενσωματώνεται εύκολα και
χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη του χρωστική δύναμη χάρη στα ειδικά πιγμέντα του , προσδίδει στην τελική
απόχρωση , μεγάλη αντοχή στα αλκάλια , στην ηλιακή ακτινοβολία και στο χρόνο.
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
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24. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Ακρυλικό χρώμα 100% εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή επαναβαφή
σοβάδων, μπετόν, σπατουλαριστών επιφανειών, γυψοσανίδων.
Συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα, εύκολη και ευχάριστη εφαρμογή λόγω της χαμηλής οσμής
του και της απουσίας αμμωνίας (πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία). Πρέπει να ανήκει σε χαμηλή
κατηγορία οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC ή ΠΟΕ) με σημείο βρασμού< 2500C (πρέπει να αναγράφεται
στη συσκευασία). Να έχει μεγάλη καλυπτικότητα και καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. προσφέρει
μακροχρόνια προστασία σε κατασκευές εκτεθειμένες στις συχνά αντίξοες συνθήκες. Προσφέρει υψηλή
λευκότητα.
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
25. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ –ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
Εξαιρετικής ποιότητας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ πλαστικό χρώμα για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών και
γυψοσανίδων. Να είναι χαμηλής οσμής , λόγω της απουσίας της αμμωνίας ,και να συνδυάζει υψηλή
λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση και να απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα
καθώς και να παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και άριστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο με νερό και
απορρυπαντικά σύμφωνα με την Απόφαση EE C (2008) 4453 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντος να έχει ISO 9001
26. ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5KGR
Στόκος σε μορφή σκόνης για αρμολόγηση και φινίρισμα διασφαλίζοντας κατασκευή υψηλής αντοχής και
επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας.
27. ΞΥΣΤΡΑ - ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
Ξύστρα – Σπάτουλα κονταριού μεγέθους 15 cm x 15 cm
Κατασκευασμένη από ατσάλι πάχους τουλάχιστον 1,2 mm για επαγγελματική χρήση.
Ξύστρα κονταριού ιδανική για καθαρισμό παλιών στεγανώσεων & σαθρών σοβάδων ή χρωμάτων.
28. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M
Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου τριών τεμαχίων συνολικού μήκους 6 m.
29. ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ
Ελαστομερής στόκος ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια .Να είναι κατάλληλος για στεγανοποίηση και πλήρωση
ρωγμών και αρμών σε τοίχους και ταράτσες, αλλά και για πλήρωση αρμών μεταξύ υλικών διαφορετικής
σύστασης (τοίχος, ξύλο, πίσσα , διογκωμένη πολυουρεθάνη κ.λ.π). Να γεμίζει καλά, συρρικνώνεται ελάχιστα
και δεν ρηγματώνεται. Να έχει πολύ καλή πρόσφυση, εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και στις έντονες
εναλλαγές θερμοκρασίας. Να είναι έτοιμος προς χρήση .Να τρίβεται εύκολα .
30. ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
Μέγεθος 32 , πάχους 15cm , μήκους PVC 160 mm.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βούρτσα βαφής, τοποθετείται σε κοντάρι, με ξύλινο στέλεχος και ίνες από ΡVC. Κατάλληλη για
βάψιμο με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα.

31. ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
Ξύστρα τζαμιών με πλαστική λαβή και λάμα.
Πλάτος λάμας 60 mm.
Μήκος 170 mm
32. ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Επαγγελματικό πιστόλι εύκολης προώθησης σφραγιστικών κλειστού τύπου, από ανθεκτικό αλουμίνιο για
χρήση σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικού στόκου.
Να διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου, με επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση. Να δέχεται σφραγιστικά
σε φύσιγγα ή «σαλάμι», μέχρι και 600 κυβικών εκατοστών .
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33.ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Αναδευτήρας χρωμάτων γαλβανιζέ διαμέτρου Φ100 , πάχους τουλάχιστον 8mm και μήκους 60cm που
προσαρμόζεται σε δράπανο .
34. Κίτρινο Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Οδών
Για την προμήθεια του κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN
1871 “ Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες” και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF2 (β ≥ 0,50)
για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόμενη γήρανση UVΒ και BR2 (Δβ ≤ 0,05) για την
επίδραση ασφάλτου.
Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:
 Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες.
 Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα να δίνει σταθερό υμένα με την εξάτμιση του διαλύτη.
 Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία κατά την
εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος.
 Να είναι ικανό να αποτρέψει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς
ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα
διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά.
 Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο
δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση
στην αρχική του κατάσταση.
 Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε
μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλικιακής ακτινοβολίας, της
κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου.
 Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.
 Να έχει ιξώδες 70-80 K.U. (KREΒS UNITS)
 Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562
 Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK-UP TIME) ≤ 20 min
 Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711
 Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3
 Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210
 Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση ≥ 43 kg
 Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση προσδιορίζεται ως ακολούθως:
 Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων
τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυραντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105º C - 110º C
και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε θερμοκρασία 25º ± 2º C και σχετική υγρασία 50% ± 5%.











Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D 968.
Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN 196 – 1.
Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν
δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως:
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου
διαστάσεων 7,5 cm x 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισμένο με διαλύτη.
Ο υμένας ξηραίνεται στους 21º C - 26º C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται
σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου
τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5 mm.
Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια προσφύσης, ξεφλουδίσματος ή άλλες αλλοιώσεις
εκτός μιάς ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιμάζεται ως ακολούθως:
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο.
Ο υμένας ξηραίνεται στους 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες.
Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18
ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.
Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού
υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια
λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν
πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί.
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Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM – D1309 και πρέπει να είναι ≥ 6.

Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισμό για την δοκιμή αυτή, η δε
εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για τη εμπρόθεσμη
διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Ως προς την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση BM5/30757/18-10-84
(ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής
διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα» έτους 1982.
Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου ότι δεν γίνονται
οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά
χαρακτηριστικά)».
Επιπλέων των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού
Χημείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο,
σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασμάτων» και το
Παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών» θα επισημαίνεται
με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους
ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R: R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και τις
τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης φράσεις S:
S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα
S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων ασφαλείας» σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα
ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95).
Θα προτιμηθεί συσκευασία δοχείου των 25 κιλών.
35. Διαλυτικό
Διαλυτικό για τον πλήρη καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού διαγράμμισης.
Θα προτιμηθεί συσκευασία δοχείου των 25 λίτρων.
ΠΕΡΑΜΑ 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________
ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ
Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Α.Μ. : 1/2018
Π/Υ : 23.000,00€
Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
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προσώπων δημοσίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείμενο προμήθειας
Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί και γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια υλικών για πάσης φύσεως
επισκευές και συντηρήσεις για τις δράσεις του προγράμματος με Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο
61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
‘’ενίσχυσης οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών προσώπων δημοσίου. Εργοδότης θα ονομάζεται
ο Δήμος Περάματος. Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
1.Ισχύουσες διατάξεις.
1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»
1.13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα
πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές

24

18PROC003133428 2018-05-22
διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων )
1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)
2. Τα έγγραφα
Την υπ' αριθ. 1/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές
α) Διακήρυξη Διαγωνισμού.
β) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ) Η Τεχνική Έκθεση.
ε) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές .
Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας .
Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα
τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος εκτέλεσης
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η
Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατακύρωση αποτελέσματος
Σύμφωνα με το ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση
της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο,
υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την
υπογραφή της συμβάσεως.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
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Άρθρο 8ο
Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Άρθρο 9ο
Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά ,
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής
βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την
τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά, συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
παραλαβής και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά την προσωρινή παραλαβή και για διάστημα δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η
περίοδος ποιοτικού ελέγχου των ειδών. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
• μακροσκοπική εξέταση,
• μηχανική εξέταση,
• μέτρηση απόδοσης – ζύγιση προϊόντος,
• πρακτική δοκιμασία.
Μέσα στο διάστημα αυτό η Ε.Π. θα υποβάλλει τον εξοπλισμό σε λεπτομερή εξέταση και σε πρακτικές
δοκιμές / εργασίες σε πραγματικές συνθήκες κατά την κρίση της, ώστε να βεβαιωθεί ότι τα υλικά
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι είναι
απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.
Μετά την λήξη της ανωτέρω περιόδου και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική
παραλαβή από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής
(ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ.
Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
ΔΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο
από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
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Άρθρο 11ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 12ο
Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται
κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά
ο προμηθευτής.
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή
τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή.

Άρθρο 13ο
O τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Άρθρο 14ο
Παραλαβή
Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)
ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος
Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω τρόπους:
α) Με µμακροσκοπική εξέταση.
β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του
Ν.4412/16)
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)
V. Δυνατότητες Επιτροπής
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:
- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
- την επιτροπή παραλαβής,
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για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ηµέρες
νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)
Αποδεικτικό παράδοσης
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται:
- η ηµεροµηνία προσκόµισης,
- το υλικό,
- η ποσότητα και
- ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16)
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση
των ανωμαλιών αυτών.
Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας
οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.
Άρθρο 15ο
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016

ΠΕΡΑΜΑ 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________
ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ
Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔHΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Α.Μ. : 1/2018
Π/Υ : 23.000,00€
Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
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προσώπων δημοσίου.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της συγγραφής
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο
Εγγυήσεις υλικών
Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Μέσα σ’ αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η σωστή λειτουργία των ειδών η καλή
ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Άρθρο 5ο
Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο
215 παρ.2 Ν.4412/16)
Άρθρο 6ο
Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι
(12) δώδεκα μήνες.

Άρθρο 7ο
Σταθερότητα τιμών
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή
αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει,
οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή
αποθήκευση της προμήθειας.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση
της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο
διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.
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Άρθρο 8ο
Τρόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα μπορεί να γίνεται στον Δήμο και τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον
Ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει επαρκής αποθηκευτικός χώρος.
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από τα Τεχνικά Συνεργεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το ανώτερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της
παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση των ειδών χωρίς να
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή να
απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας
Μηχανικός Εξοπλισμός
Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον
ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία
υποχρέωση ή ευθύνη.
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1%
την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.

Άρθρο 9ο
Πληρωμές
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή της
προμήθειας και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την
παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ατύχημα και Ζημιές
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο
σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο
τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ.,
σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων,
αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την
σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης
των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και
εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές
συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα
οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα
εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
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ΠΕΡΑΜΑ 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________
ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ
Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔHΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Α.Μ. : 1/2018
Π/Υ : 23.000,00€
Χρηματοδότηση :Σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (Α’)
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Περάματος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
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ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΩΝΙΑ 30Χ30Χ3
ΓΩΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ3
ΛΑΜΑ 40Χ3
ΛΑΜΑ 25Χ4
ΛΑΜΑ 30Χ4
ΛΑΜΑ 50Χ8

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΛΑΜΑΡΙΝΑ (μπακλαβαδωτή)
1Χ2mΧ10,00mm

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX2,00mm ΓΑΛΒ.

Φύλλο

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ20Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 50Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 80Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒ.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 60Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒ.
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 40Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 60Χ40Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ80Χ3
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ40Χ3
ΣΩΛΗΝΑ Φ42 (11/4’’) x3,0 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒ.

ΔΑΠΑΝΗ

Βέργα

Φύλλο

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 38Χ38X1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
€

Βέργα

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
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ΣΩΛΗΝΑ Φ48 (11/2’’) x2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΑ Φ60 (2’’) Χ2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.
ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4
ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ.
ΔΟΚΟΣ Π ΔΙΑΤΡΗΤΟ (14Χ14) 30Χ15
ΔΟΚΟΣ UPN Π 60Χ30
ΔΟΚΟΣ Τ 35Χ4,5
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ16
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΣΙΦ 14Χ14

Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα
Βέργα

ΠΛΕΓΜΑ 5mΧ2m ΓΑΛΒ. 50Χ50 Φ3,5-4,0

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 πείρο

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 μονό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 διπλό φτερό

τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ

Τεμ.

ΤΑΠΕΣ Βαρέως Τύπου (Διαφ. Διαστάσ.
Στραντζαριστών)
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Χωνευτή
Βάση (V Διατομή)
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ100mm Χωνευτή
Βάση (V Διατομή)
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Εξωτερική
Βάση
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ, τεφλόν με διπλό ρουλεμάν
Φ38

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
Τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12

τεμ.

ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18

τεμ.
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΕΝΕΣ με
κέντρο 20mm
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ με
κέντρο 30mm,35mm
ΚΎΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΊ) ΑΠΛΟΙ ΜΑΚΡΥ
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ (ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ) ΒΑΜΜΕΝΕΣ
Μ6X140 κεφάλι 10mm - ΡΟΔΕΛΛΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ και ΒΑΣΗ ΝΕΟΠΡΕΝ

τεμ
τεμ
τεμ
Τεμ (σετ)

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 4,3X16

τεμ

ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml

τεμ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 300ml

τεμ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α.24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Περάματος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"

τεμάχιο

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 1,5"

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ 2,5"

τεμάχιο

ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ "ΠΛΑΣΤΙΚΟ" ΧΡΩΜΑ 18CM ΜΕ
ΛΑΒΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 20cm

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ 6CM

τεμάχιο

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

τεμάχιο

ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)

ΔΑΠΑΝΗ

τεμάχιο
τεμάχιο

ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
€

τεμάχιο

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm

ΡΟΛΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ,
ΚΟΜΠΛΕ , ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ 6cm
ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως
συσκευασίας
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ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ,ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT ,ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ Λευκό - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ,
ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ 750ml (διάφορα
χρώματα)
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως
συσκευασίας
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ,
ανεξαρτήτως συσκευασίας
ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5

τεμάχιο

τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ -ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

τεμάχιο

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M

τεμάχιο

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ

τεμάχιο

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ

τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

τεμάχιο

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

τεμάχιο

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

τεμάχιο

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

KG

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

LT
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α.24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ __ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ________

Ημερομηνία : 15/5/2018

Αρ.Πρωτ.8307/7915

ΤΜΗΜΑ ___ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ___
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: κ Ηλία Οικονομάκη
Τηλ. : 210-4416756

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα άρθρα της μελέτης 1/2018 <<Προμήθεια υλικών σιδήρου έτους
2018 με ποσό 12.000,00€ με Φ.Π.Α. και Προμήθεια υλικών χρωμάτων έτους 2018 με ποσό 11.000,00€
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘’ενίσχυσης οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘’ νομικών
προσώπων δημοσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , συνολικού ποσού 23.000,00€ με
Φ.Π.Α.>>.
Η σωστή διατύπωση είναι



Στο τέλος του <<ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ >> ότι οι προμηθευτές θα καταθέσουν
οικονομική προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και των δυο ομάδων ή για το σύνολο
των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά.
Στη <<ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ >>, στο άρθρο 4…..Προσφορά γίνεται δεκτή για
το σύνολο των ειδών της προμήθειας και των δυο ομάδων ή για το σύνολο των ειδών της κάθε
ομάδας ξεχωριστά.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Τηλέφωνο: 213-2037265 & 213-2037230
- Ηλ. ταχυδρομείο: dimospromithies@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://www.perama.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δήμου
CPV): [44316000-8] Σιδηρικά Είδη
CPV): [24200000-6] Χρώματα και Χρωστικές ουσίες
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 2 ομάδες για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
[……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ v
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον -[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
λεπτομερείς πληροφορίες
αναφερθούν
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
[……]
λεπτομερείς
καταβολή τους ;xxi
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
-[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
-[.......................]
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.......................]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται
στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
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εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων
που λήφθηκαν.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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