
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθ. Πρωτ.:    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                             Ημερομηνία:   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ :213-2037265 
Email: promithies@perama.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για την  «Προμήθεια Σιδήρου – Λαμαρινών – Ελενίτ κ.λ.π.». 

 
  

                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                                                                                  ΠΡΟΣ 
                                                                                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ««Προμήθεια Σιδήρου – Λαμαρινών – Ελενίτ 
κ.λ.π.», συνολικού προϋπολογισμού 14.888,68 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της  Μελέτης 11/2020 με αρ. πρωτ. 8861/1-07-2020 και το με αρ. πρωτ. 8860/1-
07-2020 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων, του τμήματος Συντηρήσεων και 
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 28/08/2020 
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. 
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψη.   
  

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.  
 
 

Η Προϊσταμένη 
του τμήματος Προμηθειών 

 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

mailto:promithies@perama.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578


                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 8861 
                                                                                           Ημερομηνία: 1/7/2020 

                                                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προμήθεια: “ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – 

ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π.” 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αρ. μελέτης: 11 /2020 
 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων                 Π/Υ :  14.888,68 €  
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28                                                           
Τ.Κ. 188 63,  ΠΕΡΑΜΑ                                                                                                                                                          
Τηλ.  : 210-4416756 
 Cpv: 44316400-2 Υλικά Σιδηρουργείου  

ΜΕΛΕΤΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π.» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  12.007,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  :  2.881,68 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 14.888,68 € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα καταθέσουν 

οικονομική προσφορά  για το σύνολο των ειδών της προμήθειας,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Κ.Α. 30-6662.0003 “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π. ” 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. μελέτης: 11 /2020 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π.” 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.888,68 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
Κ.Α  : 30-6662.0003 
 

                                                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την κάτωθι προμήθεια: 

Προμήθεια σιδήρου – λαμαρινών , τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο του 

τμήματος μικρόεργων του Δήμου όπως σε περιφράξεις παιδικών χαρών, κατασκευή 

σιδερένιων πορτών σε παιδικούς σταθμούς, κάγκελα προφυλάξεις σε Δημοτικούς 

χώρους κα. .  

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 14.888,68 € (με Φ.Π.Α) και θα βαρύνει 

τον Κ.Α 30-6662.0003 του τρέχοντος προϋπολογισμού του έτους  2020. 

 

Κάποιες από τις εφαρμογές τους στο χώρο της κατασκευής είναι: 

1. Κατασκευή στεγάστρων, πέργκολες , και ιστών . 

2. Βάσεις  στερέωσης  για  πετάσματα  etalbond(πάνελ)  ή  επικαλύψεις  με  

τσίγκους  και λαμαρίνες . 

 

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά τους στην αποθήκη του 

Δήμου. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το 

Δήμο. 

                                         ΠΕΡΑΜΑ,     30- 06  -2020 
                                           

                                          Ο συντάξας 
 
 
 

 
 
 

                                                        Στυλιανός Κεπεσίδης 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αρ. πρωτ.  8861/1-7-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. μελέτης: 11/2020 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π.” 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.888,68 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
Κ.Α  : 30-6662.0003 

           

                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια σιδήρου – λαμαρινών –ελενίτ κ.λ.π.  
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
των ισχυόντων διεθνών κανονισμών όπως αναφέρονται και στο άρθρο 2 της παρούσης. 
 

Άρθρο 2 : Ισχύοντες κανονισμοί και πρότυπα 
 

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των 
παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: 
- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 
- Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών 
Δοκιμών 
Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή 
- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 

 Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής 

 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 
στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, 
σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. 

 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο 
με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
 
 
Άρθρο 3 : Τεχνικές προδιαγραφές -Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η προς προμήθεια σιδήρου-λαμαρινών κλπ πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ζητούνται στην 

τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης και σύμφωνες με τους ισχύοντες διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς. 



 

Τα είδη και ο εξοπλισμός που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος μας είναι: 

1. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ  40χ40χ2 

2. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 40χ30χ1,5 

3. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 50χ50χ2. 

4. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 20χ20χ1,5 

5. ΜΠΟΓΙΑ 30Χ40Χ1,5. 

6. ΜΠΟΓΙΑ 40Χ40Χ2. 

7. ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3. 

8. ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4 

9. ΚΑΡΕ Φ14 

10. ΜΑΣΙΦ   Φ14 

11. ΔΙΑΤΡΙΤΟ 14 

12. ΛΑΜΑ  40χ5 

13. ΜΠΙΝΙ 40χ40χ2 

14. ΜΠΙΝΙ 40χ30χ1,5 

15. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’χ2 

16. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/4 χ 2 

17. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/2 χ 2 

18. ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 1’’ 

19. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ 

20. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

21. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 

22. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ 40χ60χ2 

23. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 mm. 

24. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ  10χ10. 

25. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 80X80. 

26. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60X60. 

27. ΗΤΑ 10X5 

28. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ12,14,16,18,20,25,30. 

    Πέραμα,   30 -  06   -2020 
    Ο Συντάξας       Ο Δ/ντής Τ.Υ                                                                           

       

 

        Στυλιανός Κεπεσίδης                                  Χατζηιωαννίδης Μανώλης                                                 

 

 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αρ. πρωτ. 8861/1-7-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. μελέτης: 11/2020 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π.” 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.888,68 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
Κ.Α  : 30-6662.0003 
                       

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ  Κ.Λ.Π. 

 

Α/Α 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ                              

(€) 

1 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 40χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

100 1,80 180,00 

2 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ  40χ30χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

100 6,50 650,00 

3 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 50Χ50χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ  

των 6 μέτρων  

50 15,00 750,00 

4 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 20Χ20χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

100 4,00 400,00 

5 ΜΠΟΓΙΑ 30Χ40Χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 30 6,00 180,00 

6 ΜΠΟΓΙΑ 40Χ40Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 30 9,60 288,00 

7 ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 7,20 360,00 

8 ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 12,00 600,00 

9 ΚΑΡΕ  Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 7,60 380,00 

10 ΜΑΣΙΦ Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 6,00 300,00 

11 ΔΙΑΤΡΙΤΟ Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20 10,00 200,00 

12 ΛΑΜΑ 40X5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

30 7,80 234,00 

13 ΜΠΙΝΙ 40χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

30 9,60 288,00 

14 ΜΠΙΝΙ 40χ30χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

30 8,00 240,00 

15 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 9,00 450,00 



16 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/4χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 12,20 610,00 

17 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/2χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 13,20 660,00 

18 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 1’’ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50 7,00 350,00 

19 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 

ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

12 49,00 588,00 

20 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

20 18,00 360,00 

21 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

30 15,00 450,00 

22 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ  40χ60χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

30 15,00 450,00 

23 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5mm ΚΟΥΤΙΑ των 

4 κιλών 

40 15,00 600,00 

24 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 10Χ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

10 45,00 450,00 

25 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 80Χ80 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

15 35,00 525,00 

26 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60Χ60 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20 28,00 560,00 

27 ΗΤΑ 10Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

5 48,00 240,00 

28 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ12 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,70 56,00 

29 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,00 80,00 

30 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,20 96,00 

31 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,50 120,00 

32 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ20 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,80 72,00 

33 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ25 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 2,50 100,00 

34 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ30 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 3,50 140,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.007,00 

Φ.Π.Α 24% 2.881,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.888,68 

Ημερομηνία : 30-6-2020 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  

      

 

Στυλιανός Κεπεσίδης         Μανώλης Χατζηιωαννίδης  

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  σιδήρου – λαμαρινών – ελενίτ κλπ. του Δήμου.  

Εργοδότης  θα ονομάζεται ο Δήμος Περάματος. 
Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.   
 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

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. 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». 

1.8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.9. 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). 

1.10. 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) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.11. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

1.12. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 

1.13. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

1.14. 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. 

1.15. 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 διατάξεις » 

(Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ) 

1.16. 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) 

1.17.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. Τις αποφάσεις : 
2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & 

Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

2.2. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « 

Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

2.3. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

2.4. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  



 
3. Τα έγγραφα 

3.1. Την υπ' αριθ.  /2020   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 . 

1. Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 
2. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και 

ισχύουν  απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 

3. Ό Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών με 

αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς 

καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή [δικαίωμα προαίρεσης (option).  

Ή αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 

1.488,68€, συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.24%.  

4. Ό Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη 

την ποσότητα (δαπάνη ή μεγαλύτερη ποσότητα (δαπάνη σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό 

(15% ή μικρότερη ποσότητα (δαπάνη) σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%). 

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 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.  

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, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

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 εργαλεία  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  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 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 τα υλικά, 
β) να παραλάβει τα υλικά  µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης, 
γ) να απορρίψει τα υλικά. (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, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, 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) 
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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:  30/06/2020 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

              Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 

   

 

          Στυλιανός Κεπεσίδης                                           Μανώλης Χατζηιωαννίδης 

          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   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  για ένα 

έτος. 

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. : 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ 

Τηλ. : 210-4416756 

 

 

 

 

Α.Μ. :  11 /2020 

Προμήθεια : “Προμήθεια σιδήρου – λαμαρινών – ελενίτ 

κ.λ.π.’’ 

 

 

Π/Υ : 14.888,68 € 
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 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  εργαλείων  που εισέρχονται. 

 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ12ο 
Δημοσίευση 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της δημοσίευσης.  
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΑΜΑ: 30 /06/2020 

 

 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

 

                              Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

      

 

 

Στυλιανός Κεπεσίδης                                  Μανώλης Χατζηιωαννίδης

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αρ. πρωτ. 8861/1-7-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. μελέτης:11/2020 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων 
Προμήθεια : “Προμήθεια Σιδήρου – Λαμαρινών – Ελενίτ κ.λ.π. ¨.     
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.888,68 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
Κ.Α  : 30-6662.0003 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ – ΕΛΕΝΙΤ Κ.Λ.Π. 

 

Α/Α 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ                              

(€) 

1 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 40χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

100   

2 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ  40χ30χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

100   

3 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 50Χ50χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ  

των 6 μέτρων  

50   

4 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 20Χ20χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

100   

5 ΜΠΟΓΙΑ 30Χ40Χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

6 ΜΠΟΓΙΑ 40Χ40Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

7 ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50   

8 ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50   

9 ΚΑΡΕ Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50   

10 ΜΑΣΙΦ 14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

50   

11 ΔΙΑΤΡΙΤΟ 14 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   

12 ΛΑΜΑ 40X5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

30   

13 ΜΠΙΝΙ 40χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

30   

14 ΜΠΙΝΙ 40χ30χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 5 μέτρων 

30   

15 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   



16 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/4χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   

17 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’1/2χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   

18 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 1’’ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   

19 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 

ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

10   

20 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

10   

21 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 2 μέτρων 

10   

22 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ  40χ60χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

30   

23 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5mm ΚΟΥΤΙΑ των 

4 κιλών 

20   

24 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 10Χ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

10   

25 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 80Χ80 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

15   

26 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60Χ60 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

20   

27 ΗΤΑ 10Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

των 6 μέτρων 

5   

28 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ12 ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

29 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

30 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

31 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

32 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ20 ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

33 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ25 ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

34 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  Φ30 ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2020 

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                  ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 



Πεδία Υπογραφών

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Συντάκτης)

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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