
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ.. ...../.....

                                                                                        ΠΡΟΣ

1. ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

2. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια σιδήρου, λαμαρινών, 
ελενίτ, κ.λπ.» συνολικού προϋπολογισμού 24.694,60 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 16/2021 με αρ. πρωτ. 10206/23-06-2021 Μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μικροέργων του Δήμου με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
Β/88/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε:
α) τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της μελέτης)
β) οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή και 
σφραγίδα) 
για τα ανωτέρω μέχρι και την 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στο τμήμα 
προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος 
Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr .(Ψηφιακά 
υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπουότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
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αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 
Ν.4412/2016)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 
του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 
43 του Ν.4605/2019)

ε.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης οικονομικού φορέα.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
 

                                          ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αρ. πρωτ. 10206/23-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης: 16/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων

«Προμήθεια σιδήρου-
λαμαρινών- ελενιτ κ.λ.π»
Προϋπολογισμού: 24.694,60 € (με 
ΦΠΑ)
Κ.Α  : 30-6662.0003

                      Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
 Cpv: 44316400-2 Υλικά Σιδηρουργείου 

ΜΕΛΕΤΗ

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  19.915,00 €
Φ.Π.Α. 24%  :  4.779,60 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.694,60 €

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             Αρ. πρωτ. 23/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης: 16/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων

«Προμήθεια σιδήρου-
λαμαρινών- ελενιτ κ.λ.π»
Προϋπολογισμού: 24.694,60 € (με 
ΦΠΑ)
Κ.Α  : 30-6662.0003

                      Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

          

                                                         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 24.694,60 € (με Φ.Π.Α) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6662.0003 του τρέχοντος προϋπολογισμού του έτους  
2021.

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.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     
                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

                                                                                                        Μανώλης Χατζηιωαννίδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αρ. πρωτ. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης: /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων

«Προμήθεια σιδήρου-
λαμαρινών- ελενιτ κ.λ.π»
Προϋπολογισμού: 24.694,60 € (με 
ΦΠΑ)
Κ.Α  : 30-6662.0003

                      Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ          

                                                    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 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 30χ30χ2
6 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 80χ40χ2





7 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 60χ40χ2
8 ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3
9 ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4
10 ΚΑΡΕ  Φ14
11 ΜΑΣΙΦ Φ14
12 ΜΑΣΙΦ Φ16
13 ΜΑΣΙΦ Φ18
14 ΔΙΑΤΡΙΤΟ  ΠΙ
15 ΛΑΜΑ 30Χ10
16 ΛΑΜΑ 25Χ3
17 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ
18 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ DCP 1000X2000X1.2
19 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M12
20 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M14
21 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M16
22 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M18
23 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M20
24 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M25
25 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M30
26 ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ 100ΜΜ
27 ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΦΛΟΝ
28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CAL ΜΟΝΕΣ
29 ΣΩΛΗΝΑ Φ60 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     
                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

                                                                                                        Μανώλης Χατζηιωαννίδης
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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 24,00 2400,00

2 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ  40χ30χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 5 μέτρων

100 17,50 1.750,00

3 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 50Χ50χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ  
των 6 μέτρων 

50 31,00 1.550,00

4 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 20Χ20χ1,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 5 μέτρων

50 9,90 495,00

5 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 30χ30χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30 18,50 555,00

6 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 80χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30 39,00 1.170,00

7 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 60χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30 31,00 930,00

8 ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20 13,00 260,00

9 ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20 16,00 320,00

10 ΚΑΡΕ  Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

100 12 1.200,00

11 ΜΑΣΙΦ Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30 12,00 360,00

12 ΜΑΣΙΦ Φ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20 12,00 240,00

13 ΜΑΣΙΦ Φ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20 17,00 340,00

14 ΔΙΑΤΡΙΤΟ  ΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

50 13,00 650,00





15 ΛΑΜΑ 30Χ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

70 19,00 1.330,00

16 ΛΑΜΑ 25Χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30 4,00 120,00

17 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 2 μέτρων

15 105,00 1.575,00

18 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ DCP 
1000X2000X1.2

ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 2 μέτρων

20 40.50 810,00

19 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M12 ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1.00 60,00
20 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M14 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,20 60,00
21 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M16 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,60 80,00
22 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M18 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2,00 100,00
23 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M20 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2.30 115,00
24 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M25 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2.90 145,00
25 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M30 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 3,50 175,00
26 ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ 

100ΜΜ
ΤΕΜΑΧΙΑ 26 15,00 390,00

27 ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,50 50,00
28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CAL ΜΟΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 22,00 660,00
29 ΣΩΛΗΝΑ Φ60 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 45 45,00 2.025,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.915,00
Φ.Π.Α 24% 4.779,60 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.694,60 
€

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     
                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

                                                                                                        Μανώλης Χατζηιωαννίδης
               





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αρ. πρωτ. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης: /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και  Μικροέργων

«Προμήθεια σιδήρου-
λαμαρινών- ελενιτ κ.λ.π»
Προϋπολογισμού: 24.694,60 € (με 
ΦΠΑ)
Κ.Α  : 30-6662.0003

                      Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Αντικείμενο προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια σιδήρου- λαμαρινών- ελενίτ κλπ συναφών 
ειδών για πάσης φύσεως επισκευές και συντηρήσεις του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ισχύουσες διατάξεις.
 Ο Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Ο Ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις»

 Ο 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».

 Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά στοιχεία:
α) Σύμβαση
β) Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) 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. Οι τιμές δε της 
προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος εκτέλεσης
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασίας  Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το 
Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του για 
την υπογραφή της συμβάσεως. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της  παρούσας μελέτης.
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. 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν της λήξης της 
σύμβασης διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πληρωμή
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 9ο

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.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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.
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. 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 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 αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 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 αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 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 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 αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 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 των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο 
από τον νόμο χρόνο ισχύουν οι οριζόμενες από το νόμο διαδικασίες.





ΑΡΘΡΟ 12ο

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.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση ή 
ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής  προθεσμίας της παρεχόμενης 
προμήθειας , ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί  προς  τις 
υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, η ειδική πρόσκληση 
μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί 
εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση , μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     
                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Δ/ΝΤΗΣ T.Y.

                                                                                                        Μανώλης Χατζηιωαννίδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

        ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

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

50

5 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 30χ30χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30

6 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 80χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30

7 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ 60χ40χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30

8 ΓΩΝΙΕΣ 30χ30χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20

9 ΓΩΝΙΕΣ 40χ40χ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20

10 ΚΑΡΕ  Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

100

11 ΜΑΣΙΦ Φ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30

12 ΜΑΣΙΦ Φ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20

13 ΜΑΣΙΦ Φ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

20

14 ΔΙΑΤΡΙΤΟ  ΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

50

15 ΛΑΜΑ 30Χ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

70

16 ΛΑΜΑ 25Χ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 6 μέτρων

30

17 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΟΤΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 2 μέτρων

15





18 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ DCP 
1000X2000X1.2

ΤΕΜΑΧΙΑ 
των 2 μέτρων

20

19 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M12 ΤΕΜΑΧΙΑ 60

20 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M14 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

21 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M16 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

22 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M18 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

23 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M20 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

24 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M25 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

25 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  M30 ΤΕΜΑΧΙΑ 50

26 ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ 
100ΜΜ

ΤΕΜΑΧΙΑ 26

27 ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20

28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CAL ΜΟΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30
29 ΣΩΛΗΝΑ Φ60 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 45

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2021

                  ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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