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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
 
                                                                                                                                        Αξηζ.Πξση.18320/17849 

                                 Ηκεξνκελία: 22/11/2018 
 
 

ΠΡΟ: Δηαηάθηε 
 

 

Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για  την προμήθεια «Προμήθεια οικοδομικϊν υλικϊν»  

 

ην Δήκν καο ππάξρεη ε αλάγθε πξνκήζεηαο   νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο δξάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο νξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζην θηίξην ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ζην Θέαηξν Μ. Θενδσξάθε, 

ζηνλ Πνιπρώξν πνιηηηζκνύ-αζιεηηζκνύ-αλαςπρήο, Πάξθν Δεκεηξηάδε θαη ζην Κνιπκβεηήξην. 

Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 20.000,00 επξώ 

ρσξίο ΦΠΑ . 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε εκπίπηνπλ ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (CPV): 44111000-1 

Παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηελ απαξαίηεηε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηε δηάζεζε πίζησζεο 

πνζνύ 24.800,00 επξώ κε ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6662.0005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2018  

 

 

 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος Σμήματος 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          Ηλίας Οικονομάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Ημερομηνία:  01-11-2018 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ    
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ                        Αρ.πρωτ.  :  17381/16928/8-11-2018    
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                  Αρ. μελέτησ:  41/2018 
 
ΣΜΗΜΑ: υντηρήςεων και  Μικροέργων                       Φρηματοδότηςη: ύμφωνα με το άρθρο61  

Σου Ν.4414/2016 (ΥΕΚ 149 Α)                       
Κ.Α.  ΕΟΔΟΤ   1219.0005                                                                                                                                               

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 28                                                                ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του                  
προγράμματοσ “ενίςχυςησ οργανιςμών 
Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 

Σ.Κ. 188 63,  ΠΕΡΑΜΑ                                                               ” νομικών  προςώπων δημοςίου.                                                                                               
Πληροφορύεσ: κ. Θλίασ Οικονομάκθσ                                                                                                               
Σηλ.  : 210-4416756 

           

ΜΕΛΕΣΗ 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  20.000,00 € 

Υ.Π.Α. 24%  :  4.800,00 €  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.800,00 € 

 

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ : Η προμικεια κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ, οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ κα 

κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν του προχπολογιςμοφ, με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

 

Κ.Α. 30-6662-0005 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 

 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ: 
1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
3. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΥΕ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
6. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ »     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                            

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ                                                   Αρ. μελέτησ:  41/2018                                                                        
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                        Π/Τ 24.800,00 € 

ΣΜΗΜΑ: υντηρήςεων και  Μικροέργων                
                                                                                             Φρηματοδότηςη: ύμφωνα με το άρθρο 61 
 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 28                                                    Σου Ν.4414/2016 (ΥΕΚ 149 Α) Κ.Α. ΕΟΔΟΤ 
Σ.Κ. 188 63,  ΠΕΡΑΜΑ                                                   1219.0005  ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του   
                                                                                             προγράμματοσ “ενίςχυςησ οργανιςμών 
Πληροφορύεσ: κ. Θλίασ ΟΙκονομάκθσ                       Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ”  νομικών    
Σηλ.  : 210-4416756                                                         προςώπων δημοςίου. 

       

                                                         ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ    

Η παρούςα Σεχνικό Έκθεςη αφορϊ την Προμόθεια Οικοδομικών Τλικών, που  θα 

χρηςιμοποιηθούν για τισ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ όπωσ κτύριο Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ, 

Θϋατρο Μ. Θεοδωρϊκη, Πολυχώροσ πολιτιςμού – αθλητιςμού – αναψυχόσ, Πϊρκο 

Δημητριϊδη και κολυμβητόριο. 

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 πύςτωςη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662-0005 του προώπολογιςμού του 2018, το δε ποςό του 

ςυγκεκριμϋνου τμόματοσ τησ προμόθειασ ανϋρχεται ςτο ποςό των 24.800,00 € 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του  Υ.Π.Α. 

Η προμόθεια θα γύνει με απευθεύασ ανϊθεςη, με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόριο 

κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016. 

 
 
ΠΕΡΑΜΑ,   01-11-2018 
                                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                                                                   Ο Δ/ΝΣΗ  Σ.Τ. 
 
 
 
 
     ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ                                                            ΜΑΝΩΛΗ ΦΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ 

 

 





4 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Αρ. πρωτ.  :  17381/16928/8-11-2018 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                             
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ                              Αρ. μελέτησ: 41/2018 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ: υντηρήςεων και  Μικροέργων 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  24.800,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
Κ.Α  : 30-6662-0005 

                     

                                            ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 Η μελϋτη αυτό αφορϊ την προμόθεια Οικοδομικών Τλικών για τα ςυνεργεύα του τμόματοσ 

μικροϋργων  του Δόμου μασ .  

Η ποιότητα των υπό προμόθεια υλικών θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη : 

1.  Με τα Ευρωπαώκϊ πρότυπα (Ε.Π) 

2.   Με κοινϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αναγνωριςμϋνεσ από τα κρϊτη-μϋλη τησ Ε.Ε  

3.  Με τισ Ευρωπαώκϋσ εγκρύςεισ (ΕΣΕ) περύ καταλληλότητασ του προώόντοσ  

4. Με Πρότυπεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ)  

5. Όπωσ επύςησ και με τισ προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ,ΤΠΕΦΩΔΕ και ςε ςυμπλόρωςη αυτών με 

προδιαγραφϋσ ISO. 

 

Σα εύδη τα οπούα πρόκειται να προμηθευτεύ ο Δόμοσ μασ εύναι: 

 

Οικοδομικά Τλικά: 
 

1. Άμμοσ μπετού (ςάκοι Big Bag) 
2. Άμμοσ ποταμού (ςάκοι Big Bag) 
3. Φαλίκι (ςάκοι Big Bag) 
4. Γαρμπίλι (ςάκοι Big Bag) 
5. Μάρμαρο (ςάκοι 25 Kg) 
6. Πλάκεσ πεζοδρομίου λευκέσ 40 Φ 40 (m2) 
7. Πλάκεσ πεζοδρομίου λευκέσ 50 Φ 50 (m2) 
8. Σςιμέντα μαύρα (ςάκοι 50 Kg) 
9. Σςιμέντα λευκά (ςάκοι 50 Kg) 
10. Αςβέςτησ (ςάκοι 25 Kg) 
11. Kόλα πλακιδίων  (ςάκοι 25 Kg) 
12. τόκοσ πλακιδίων (Kg) 
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13. ίδερα beton  Υ8 (Bέργεσ 3 m) 
14. ίδερα beton  Υ10 (Bέργεσ 3 m) 
15. Οικοδομικό πλέγμα T131 διαςτάςεων 5,00mΦ2,15m ςε καρέ των 15cmX15cm (τεμ.) 

 

ΠΕΡΑΜΑ,   01-11-2018 
                                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                                                                   Ο Δ/ΝΣΗ  Σ.Τ. 
 
 
 

      ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ                                                             ΜΑΝΩΛΗ ΦΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
                                                                                                          ΤΛΙΚΩΝ” 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                      
 ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ                                                                
                                                                  Αρ. μελέτησ: 41/2018 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ          Π/Τ  :  24.800,00 € 
                                                                                                                                                                               
ΣΜΗΜΑ: υντηρήςεων και  Μικροέργων                       Φρηματοδότηςη: ύμφωνα με το    άρθρο 

61  Σου Ν.4414/2016 (ΥΕΚ 149 Α)                                                                         
 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 28                                                               Κ.Α. ΕΟΔΟΤ    1219.0005   ςτα πλαίςια                                                                             
                                                                                                        υλοποίηςησ του  προγράμματοσ                                                                              
 Σ.Κ. 188 63,  ΠΕΡΑΜΑ                                                          “ενίςχυςησ οργανιςμών  Σοπικήσ                                                                           
 Πληροφορύεσ: κ. Θλίασ Οικονομάκθσ                                 Αυτοδιοίκηςησ” νομικών 
  Σηλ.  : 210-4416756                                                                   προςώπων δημοςίου. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ  προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ  ανζρχεται  ςτο ποςό  των  24.800,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΦΡΑ ,  θ προμικεια των υλικϊν  ζχει  ενταχκεί  ςτον  προχπολογιςμό  του  

ζτουσ  2018 και κα βαρφνει  τον Κ.Α. 30-6662-0005 με το ποςόν όπωσ ζχει αναφερκεί. 

   ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΞΙΑ                              
(€) 

1 Άμμοσ μπετού  Β.Β. 100 25,00 2.500,00 

2 Άμμοσ ποταμού Β.Β. 30 45,00 1.350,00 

3 Φαλύκι Β.Β. 20 20,00 400,00 

4 Γαρμπύλι Β.Β. 30 21,00 630,00 

5 Μϊρμαρο 
ΣΑΚΟΙ      

25 Kg 
294 2,00 588,00 

6 
Πλϊκεσ πεζοδρομύου λευκϋσ 

40Φ40 
m2 500 6,90 3.450,00 

7 
Πλϊκεσ πεζοδρομύου λευκϋσ 

50Φ50 
m2 300 6,90 2.070,00 

8 Σςιμϋντα μαύρα 
ΣΑΚΟΙ      

50 Kg 
300 7,00 2.100,00 

9 Σςιμϋντα λευκϊ 
ΣΑΚΟΙ      

50 Kg 
199 11,50 2.288,50 
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10 Αςβϋςτησ 
ΣΑΚΟΙ     

25 Kg  600 2,10 1.260,00 

11 Κόλλα πλακιδύων 
ΣΑΚΟΙ      

25 Kg 
120 11,25 1.350,00 

12 τόκοσ πλακιδύων Kg 100 1,20 120,00 

13 ύδερα beton  Υ8 
Βζργεσ        

3 m 
202 1,50 303,00 

14 ύδερα beton  Υ10 
Βζργεσ        

3 m 
200 2,30 460,00 

15 Οικοδομικό πλϋγμα T131 ΤΕΜ. 50 22,61 1.130,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 20.000,00 

                                                                                                                    φνολο χωρίσ ΦΠΑ:     20.000,00€                                                           
                                                                                                                                Φ.Π.Α (24%):        4.800,00€ 

                                                                                                                             Σελικό φνολο:     24.800,00€ 

  
ΗΜΕΙΩΗ : Οι παραπάνω ποςότθτεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωκοφν  
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ που κα χειριςτεί τα υλικά, κατόπιν ςχετικοφ Υπθρεςιακοφ 
Σθμειϊματοσ  από τθν αρμόδια Υπθρεςία προσ τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Ενδζχεται επίςθσ να μθν απορροφθκοφν όλεσ οι ποςότθτεσ και κατά ςυνζπεια όλο το ποςό τθσ ςφμβαςθσ 
εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Θ 
ποςότθτα όμωσ που κα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 50% τθσ ςυνολικισ, που 
προβλζπεται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 
Οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ κα κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο των ηθτουμζνων 
ειδϊν του προχπολογιςμοφ. 

     

ΡΕΑΜΑ 01/11/2018 

                                                                                                               ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                        Ο Δ/ΝΤΘΣ 

 

 

ΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΘΣ                   ΜΑΝΩΛΘΣ ΧΑΤΗΘΙΩΑΝΝΙΔΘΣ                                                                                                    
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Αντικείμενο προμήθειασ 

Στθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων αυτι περιγράφονται οι ειδικοί και γενικοί όροι βάςει των οποίων και 
ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ κα γίνει θ προμικεια  υλικών για πϊςησ 
φφςεωσ επιςκευζσ και ςυντθριςεισ για δράςεισ του προγράμματοσ με χρθματοδότθςθ: Σφμφωνα 
με το άρκρο 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α) Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ “ενίςχυςθσ οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ” νομικϊν προςϊπων του δθμοςίου. 
Εργοδότθσ  κα ονομάηεται ο Διμοσ Ρεράματοσ. Ανάδοχοσ δε ο αναδειχκείσ μειοδότθσ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προμικειασ. 
   

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Ιςχύουςεσ διατάξεισ. 
1.1. Το άρκρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Αϋ) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του 

Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 

1.2. Το Ν. 2690/99 «Κφρωςθ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ) «Ρερί υπαγωγισ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί ςτθ διαδικαςία 
διαςταφρωςθσ ςτοιχείων, που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 αυτοφ». 

1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Αϋ) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Αϋ) «Τροποποίθςθ του Ν. 3310/05 ‘‘Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων”». 

1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 

Λ. ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΡΕΑΜΑ 

Ρλθροφορίεσ: κ Θλία Οικονομάκθ 

Τθλ. : 210-4416756 

 

 

Προμήθεια:  Οικοδομικών Υλικών   

 

Α.Μ. :   41/2018 

Π/Y :   24.800,00€ 

 
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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1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 

1.7. Το Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Αϋ) “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
– Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ” 

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα 

Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Αϋ) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 

1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Αϋ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων – 

Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 

(L395) και τθν Οδθγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 

τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ» 

1.13. Το αρκ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 

1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.α.» 

1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ ςτα 

πλαίςια του Ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ. 

1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ 

διατάξεισ » (Άρκρο 37 – Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων ) 

1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ 

ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων » (Άρκρο 5) 

1.18. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) 

 

2. Τα έγγραφα 
3.1. Τθν υπ' αρικ.  41/2018   Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Εγκύκλιοι Προδιαγραφέσ 
     α)  Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. 

     β)  Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

     γ)  Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
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     δ)  Θ Τεχνικι Ζκκεςθ. 

    ε)  Το Τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 

   ςτ)  Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προςφορέσ - Σεχνικέσ προδιαγραφέσ 
4.1 Ρροςφορά γίνεται δεκτι  για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. 
4.2 Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν  

απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Σρόποσ εκτέλεςησ 
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Απευθείασ Ανάθεςη  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και θ εκτζλεςθ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ 

Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικήσ άποψησ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Κατακύρωςη αποτελέςματοσ 
Σφμφωνα με το ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότθςθ 

τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ύμβαςη 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το 

Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν 

υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.  

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 

προμικειασ.  

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

• Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

• Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

• Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.  

Άρθρο 8ο  
Ποιότητα υλικών - Φρόνοσ εγγύηςησ 
Τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ ποιότθτασ των ειδϊν τθσ προμικειασ ορίηεται ςε ζξι (6) μήνεσ. 

Άρθρο 9ο  
υςκευαςία- Μεταφορά-Σοποθέτηςη  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά , 

φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ 
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βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του  κατά τθν 

τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ.  

 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα υλικά, ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται και 
απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν προςφορά. 
Θ προςωρινι παραλαβι κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ και κα πρζπει να 
ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των πζντε (5) επόμενων θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
παραλαβισ και τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ςχετικά με τθν θμερομθνία που προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  
 
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι και για διάςτθμα δζκα (10) το πολφ εργαςίμων θμερϊν, λαμβάνει χϊρα θ 
περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου των ειδϊν. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει τα εξισ:  
• μακροςκοπικι εξζταςθ,  
• μθχανικι εξζταςθ, 
• μζτρθςθ απόδοςθσ – ηφγιςθ προϊόντοσ, 
• πρακτικι δοκιμαςία.  
 
Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό θ Ε.Ρ. κα υποβάλλει τον εξοπλιςμό ςε λεπτομερι εξζταςθ και ςε πρακτικζσ 
δοκιμζσ / εργαςίεσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ κατά τθν κρίςθ τθσ, ϊςτε να βεβαιωκεί ότι τα υλικά 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ότι είναι 
απολφτωσ ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου. 
 
Μετά τθν λιξθ τθσ ανωτζρω περιόδου και εφόςον δεν ανακφψουν προβλιματα, γίνεται θ οριςτικι 
παραλαβι από τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ με τθν ςφνταξθ και υπογραφι του Οριςτικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ 
(ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του ΔΘΜΟΥ.  
Εάν θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόςον παρζλκουν 30 θμζρεσ μετά από ειδικι όχλθςθ του προμθκευτι και δεν 
διενεργθκεί θ ςχετικι παραλαβι εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του 
ΔΘΜΟΥ, εκδίδεται δε προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο 
από τθν αποκικθ του ΔΘΜΟΥ αποδεικτικό προςκόμιςθσ. 
 
Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτον ΔΘΜΟ και δεν ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ για 
τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
 
Άρθρο 10ο  
Πλημμελήσ καταςκευή 
Εάν τα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ, εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων ημερϊν. 

Άρθρο 11ο  
Υόροι , τέλη , κρατήςεισ 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ,  πλθν του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ  βαρφνει τον Διμο. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,06% επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων.  
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Άρθρο 12ο  
Ευθύνεσ και δαπάνεσ που βαρύνουν τον προμηθευτή 
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που προκαλείται 
κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ του Διμου, βαρφνεται αποκλειςτικά 
ο προμθκευτισ. 

Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα εργαλεία  και τα μθχανιματα για τθν 
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό 
προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

Άρθρο 13ο 
O τελικόσ λογαριαςμόσ γίνεται με τθν διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ. 

  

Άρθρο 14ο  
Παραλαβή  
 

Ι. Αρμόδιο όργανο 

Θ παραλαβι των υλικϊν  γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά από απόφαςθ 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (άρκρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) 

ΙΙ. Παρουςία προμηθευτή 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν  διενεργείται ποιοτικόσ  ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, 

εφόςον το επικυµεί, ο προµθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

ΙΙΙ. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

Θ ςφµβαςθ µπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

παρακάτω τρόπουσ: 

α) Με πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208 παρ.3 του 

Ν.4412/16) 

IV. Πρωτόκολλο παραλαβήσ/απόρριψησ/μακροςκοπικοφ ελζγχου 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16) 

V. Δυνατότητεσ Επιτροπήσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό  µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφµβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί: 

- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, 

- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 

- τθν επιτροπι παραλαβισ, 

για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα υλικά, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θµζρεσ 

νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664#_blank
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VI. Αποδεικτικό παράδοςησ 

Μετά από κάκε προςκόµιςθ  υλικϊν  ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προµθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, θεωρηµζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται: 

- θ θµεροµθνία προςκόµιςθσ, 

- το υλικό, 

- θ ποςότθτα και 

- ο αρικµόσ τθσ ςφµβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκοµίςτθκε. (άρκρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16) 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν ι τθν αποκατάςταςθ 
των ανωμαλιϊν αυτϊν. 

Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ ίδιασ 
οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του, τρόπο. 

Άρθρο 15ο   
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ν. 4412/2016 

 

ΡΕΑΜΑ 01/11/2018 

                                                                                                               ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ. 

 

     

      ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΘΣ ΘΛΙΑΣ                                                     ΧΑΤΗΘΙΩΑΝΝΙΔΘΣ ΜΑΝΩΛΘΣ 

 

 

 

 

  

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664#_blank
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο τησ ςυγγραφήσ 
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

Άρθρο 2ο 
Ιςχύουςεσ διατάξεισ 
 Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

Άρθρο 3ο 
υμβατικά ςτοιχεία 
 Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

Άρθρο 4ο 
Εγγυήςεισ υλικών 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ορίηεται ςε ζνα  (1) ζτοσ. 

Μζςα ς’ αυτό το διάςτθμα κα εξαςφαλίηεται από τον ανάδοχο θ καλι ποιότθτα και αντοχι των υλικϊν  ςτο 

χρόνο, ϊςτε να παραμζνουν ςε καλι κατάςταςθ.   

Άρθρο 5ο 
Ευθύνεσ- Τποχρεώςεισ αναδόχου 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 

προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 

περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 215 παρ.2 Ν.4412/16) 

Άρθρο 6ο 
Έναρξη ιςχύοσ τησ ςυμβάςεωσ και διάρκεια ιςχύοσ 
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ είναι  

(12) δϊδεκα  μήνεσ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 

Λ. ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΡΕΑΜΑ 

Ρλθροφορίεσ: κ Θλία Οικονομάκθ 

Τθλ. : 210-4416756 

 

 

Προμήθεια:  Οικοδομικών Υλικών   

 

Α.Μ. :   41/2018 

Π/Τ  :  24.800,00 € 

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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126673#_blank
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Άρθρο 7ο 
ταθερότητα τιμών  
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Περιεχόμενο των Σιμών του Σιμολογίου 

Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ ι 

αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ.  

Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κατά τα ανωτζρω ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

 Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ υπθρεςία ορίηει, 

οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν.  

 Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν μεταφορά ι 

αποκικευςθ τθσ προμικειασ. 

 Γ) Κάκε γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά  είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο 

διαγωνιςμό, δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να αφορά τισ ποςότθτεσ 

μεταφοράσ των  υλικϊν  που ειςζρχονται. 

 
Άρθρο 8ο 
Σρόποσ και χρόνοσ παράδοςησ 
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα μπορεί να γίνεται ςτον Διμο και τμθματικά, κατόπιν παραγγελίασ προσ τον 

Ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει επαρκισ αποκθκευτικόσ χϊροσ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτα ςθμεία που κα υποδεικνφονται από τα Τεχνικά Συνεργεία τθσ 

Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου το ανϊτερο εντόσ  είκοςι (20) ημερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

παραγγελίασ. Ραράταςθ προκεςμίασ παρζχεται ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν παράδοςθ των ειδϊν χωρίσ να 

δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία δφναται ςε κάκε ςτιγμι να 

απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ 

Μηχανικόσ Εξοπλιςμόσ  
Ο τυχόν απαιτοφμενοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ  αν δεν διατίκεται από τον 

ανάδοχο κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ αυτοφ, θ δε υπθρεςία δεν κα αναλαμβάνει καμία 

υποχρζωςθ ι ευκφνθ.  

Ποινικέσ ρήτρεσ – Έκπτωςη του αναδόχου 
Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ παράδοςθσ των ειδϊν, ορίηεται ποινικι ριτρα 1% 

τθν θμζρα επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των προςφερομζνων ειδϊν. 

Άρθρο 9ο 
Πληρωμέσ 

Θ ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρωκεί, ςτον προμθκευτι τμθματικά μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ 
και ζκδοςθσ του τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα 
νόμιμα δικαιολογθτικά. 
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Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αντιςυμβαλλόμενου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) 
θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ", κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον 
αντιςυμβαλλόμενο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ 
θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων, κα γίνεται μ’ εξόφλθςθ όλου του ποςοφ, αμζςωσ μετά τθν 
παραλαβι αυτϊν, με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα 
νόμιμα δικαιολογθτικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ατύχημα και Ζημιέσ  
Ο ανάδοχοσ δεν τελεί ςε ςχζςθ «προςτιςεωσ» προσ τον εργοδότθ και ευκφνεται προςωπικά αυτόσ και μόνο 

ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από τον ίδιο 

τον ανάδοχο, το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του, τα μεταφορικά του μζςα, τα μθχανιματα, τα εργαλεία κλπ., 

ςε πρόςωπα ι ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα του Δθμοςίου, των διμων κοινοτιτων ι τρίτων, 

αποκλειόμενθσ ρθτά και απόλυτα κάκε ευκφνθσ του εργοδότθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Μελέτη υνθηκών τησ Προμήθειασ – Βεβαίωςη υμμόρφωςησ 
Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε και ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθν 

ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ιτοι τον τόπο παράδοςθσ 

των προσ προμικεια ειδϊν, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και 

εναπόκεςθ των υλικϊν, τθν κατάςταςθ των δρόμων, τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν χειρϊν, τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ, τα όποια ηθτιματα προκφψουν τα 

οποία με οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν το κόςτοσ τθσ προμικειασ και ότι θ προμικεια κα 

εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, με τθν οποία υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 

 
ΡΕΑΜΑ 01/11/2018 

                                                                                                               ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ. 

 

 

 ΗΛΘΑΣ ΟΘΚΟΝΟΜΑΚΗΣ              ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΩΑΝΝΘΔΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                               
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ                
 

                                                  

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ) 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΞΙΑ                              
(€) 

1 Άμμοσ μπετού  Β.Β. 100 
  

2 Άμμοσ ποταμού Β.Β. 30 
  

3 Φαλύκι Β.Β. 20 
  

4 Γαρμπύλι Β.Β. 30 
  

5 Μϊρμαρο 
ΣΑΚΟΙ      

25 Kg 
294 

  

6 
Πλϊκεσ πεζοδρομύου λευκϋσ 

40Φ40 
m2 500 

  

7 
Πλϊκεσ πεζοδρομύου λευκϋσ 

50Φ50 
m2 300 

  

8 Σςιμϋντα μαύρα 
ΣΑΚΟΙ      

50 Kg 
300 

  

9 Σςιμϋντα λευκϊ 
ΣΑΚΟΙ      

50 Kg 
199 

  

10 Αςβϋςτησ 
ΣΑΚΟΙ      

25 Kg 
600 

  

11 Κόλλα πλακιδύων 
ΣΑΚΟΙ      

25 Kg 
120 

  

12 τόκοσ πλακιδύων Kg 100 
  

13 ύδερα beton  Υ8 
Βζργεσ        

3 m 
202 
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14 ύδερα beton  Υ10 
Βζργεσ        

3 m 
200 

  

15 Οικοδομικό πλϋγμα T131 ΤΕΜ. 50 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 
 

                                                                                            φνολο χωρίσ ΦΠΑ:                                                          
                                                                                                          Φ.Π.Α (24%):                 

                                                                                                                                   Σελικό φνολο:           

 

 

 

 

ΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2018 

  

  

 

 

 

       Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

          ΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 




