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TEXNIKΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών για την κατασκευή
αθλητικών δαπέδων σε γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, αντισφαίριση̋ και
χειροσφαίριση̋ εξωτερικών χώρων.
Τα υλικά που αναφέρονται στην προσμέτρηση αφορούν στη διάστρωση
δαπέδων εμβαδού 1240m2 περίπου σε υπάρχοντε̋ βάσει̋ από άσφαλτο ή
τσιμέντο. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφή̋ εάν τα προμηθευόμενα
είδη, δεν είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Τα υλικά πρέπει να
είναι άριστη̋ ποιότητα̋ και σύμφωνα με τι̋ Ευρωπαϊκέ̋ προδιαγραφέ̋.
Η συνολική αξία τη̋ προμήθεια̋, ανέρχεται στο ποσό των 12.194,00 € χωρί̋
το ΦΠΑ, και στο ποσό των 14.999,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%.
Το κόστο̋ τη̋ προμήθεια̋ θα καλυφθεί από ιδίου̋ πόρου̋ του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και θα βαρύνει τον ΚΑ15/6662.0006 του σκέλου̋
των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2014.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΚEΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 14.999,00 ΕΥΡΩ
Κ.Α. 15.6662.0006
Α.Μ. 10/20-5-2014

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/1Kg)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Συγκολλητική ρητίνη για αστάρωμα τη̋ επιφάνεια̋
για σωστή πρόσφυση του υλικού.

Kg

238,00

4,00

952,00

2

Ασφαλτική και ακριλική βάση̋ δύο συστατικών
για διάστρωση και σφάγισμα τη̋ επιφάνεια̋. Το χυτό,
αυτοεπιπεδούμενο αυτό υλικό τοποθετήτε σε πάχο̋
ενό̋ χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτε̋).

Kg

2.490,00

1,80

4.482,00

3

Ακρυλική βάση χωρί̋ προσθήκη χαλαζιακή̋
άμμου για διάστρωση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ σε δύο
στραυροειδεί̋ στρώσει̋, στην επιθυμητή απόχρωση σε
πάχο̋ 2mm. με το παραπάνω χυτό, ελαστικό,
αντιολισθητική̋ υφή̋ έτοιμο προιόν

Kg

1.850,00

3,60

6.660,00

1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α

Χρώμα με βάση από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ για
γραμμογράφηση των γηπέδων , υψηλή̋ αντοχή̋
κατάλληλο για εξωτερικέ̋ επιφάνειε̋.

Kg

20,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/1Kg)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

5,00

100,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.194,00

Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.804,62
14.998,62

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 20/05/2014
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2

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Ζωγραφίδη Αγγελική
Τηλ. : 2132004024
Fax : 2132004023

ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 14.999,00 €
Αρ. Μελέτη̋: 10/20-5-2014
Κ.Α 15/6662.0006

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρακάτω τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ αφορούν την κατασκευή αθλητικών
γηπέδων στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνα̋. Το αθλητικό δάπεδο που θα
τοποθετηθεί θα εδραστεί σε υπάρχων δάπεδο από άσφαλτο ή μπετό. Η
κατασκευή των αθλητικών δαπέδων θα γίνει με χυτή ελαστική, ακρυλική,
αυτοεπιπεδούμενη,

αντιολισθηρή

τελική

επένδυση.

Τα

υλικά

που

χρησιμοποιούνται είναι τα παρακάκω:
Α) Συγκολλητική ρητίνη για το αστάρωμα τη̋ επιφάνεια̋ προκειμένου να
έχουμε σωστή πρόσφυση του υλικού. Το υλικό εφαρμόζεται σε μία ή
περισσότερε̋ στρώσει̋ έω̋ ότου η επιφάνεια κορεστεί. Η κατανάλωση του
υλικού είναι 150-250gr/m2, ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματο̋,
με μέση κατανάλωση τα 200gr/m2.
Β) Ασφαλτική και ακριλική βάση δύο συστατικών για τη διάστρωση
αυτοεπιπεδούμενου, επισκευαστικού υπόστρωματο̋ για γήπεδα μπάσκετ,
βόλεϊ, αντισφαίριση̋ και χειροσφαίριση̋ εξωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται σε
επιφάνειε̋ από άσφαλτο ή τσιμέντο για τη δημιουργία υποστρώματο̋ για
αθλητικά γήπεδα. Σκοπό̋ του είναι να λειαίνει και να αναβαθμίσει τα δάπεδα
με άγριο υπόστρωμα, τοποθετείτε σε δύο ή περισσότερε̋ στρώσει̋ και
αποτελείται

από

ασφαλτική

και

ακριλική

βάση

δύο

συστατικών.

Η

κατανάλωση του υλικού είναι περίπου 2Κgr/m2 για 2 με 3 στρώσει̋ υλικού
πάχου̋ 1mm.

Γ) Έγχρωμη, ακρυλική βάση για διάστρωση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋
προκειμένου να έχουμε έχουμε ελαστική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή
επιφάνεια γηπέδων. Τοποθετείτε σε δύο σταυροειδεί̋ στρώσει̋, στην
επιθυμητή απόχρωση. Η κατανάλωση του υλικού είναι περίπου 1,5Κgr/m2 για
2 στρώσει̋ υλικού συνολικού πάχου̋ 2mm.Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί
θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή.
Δ) Χρώμα υψηλών αντοχών με βάση από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ για τη
γραμμογράφηση των γηπέδων, κατάλληλο για εξωτερικού̋ χώρου̋.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο

Η μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την κατασκευή αθλητικών
δαπέδων σε γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, αντισφαίριση̋ και χειροσφαίριση̋
εξωτερικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ’/93) τι̋ διατάξει̋ του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
το άρθρο 209 Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α114/2006). Η προμήθεια θα εκτελεστεί με
απευθεία̋ ανάθεση σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 27319/18-07-2002 Κοινή
Υπουργική Απόφαση .
ΑΡΘΡΟ 3

Ο

Στον προμηθευτή που έγινε η ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και
υποχρεούται εντό̋ δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωση̋ να
προσέλθει για την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ θα είναι ένα̋ (1) μήνα̋ από την υπογραφή τη̋
σύμβαση̋.
Με την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο μειοδότη̋ προσκομίζει εγγυητική
επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ προμήθεια̋ που το ποσό τη̋ ορίζεται σε 5% επί
του προϋπολογισμού τη̋ προσφορά̋ χωρί̋ να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η
προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ είναι ένα̋ (1) μήνα̋ από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τη̋ προμήθεια̋ θα γίνεται από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβή̋ προμηθειών.
Η αξία των ειδών τη̋ προμήθεια̋ θα πληρωθεί μετά από την παραλαβή τη̋
προμήθεια̋ , με την προσκόμιση τιμολογίου.

Ο προμηθευτή̋ υποχρεούται σε κάθε νόμιμη κράτηση που προβλέπει η
ισχύουσα Νομοθεσία,
Ο Δήμο̋ επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που θα αποδίδεται στον προμηθευτή με
την πιστοποίηση του κάθε τιμολογίου.
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να
ακυρώσει την προμήθεια εάν τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τι̋ προμήθειε̋
που πρέπει.
Η τιμή τη̋ προσφορά̋ θα είναι σταθερή, και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια
τη̋ προμήθεια̋ και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν
αναθεωρείται.
ΑΡΘΡΟ 4

Ο

Τα συμβατικά στοιχεία τη̋ προμήθεια̋ κατά σειρά είναι:
Τεχνική έκθεση
Συγγραφή υποχρεώσεων
Ο προϋπολογισμό̋
Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
ΑΡΘΡΟ 5

Ο

Δικαιολογητικά για την προμήθεια: πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
με πιστοποίηση τη̋ εγγραφή̋ για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση
τη̋ άσκηση̋ επαγγέλματο̋ από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι μήνε̋ από την ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών τη̋ προμήθεια̋
και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Δεν εμπίπτουν στου̋ περιορισμού̋ του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95
δηλαδή δεν του̋ έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τι̋ διαδικασίε̋
προμήθεια̋ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την
επιχειρηματική του̋ δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των συμβατικών τευχών τη̋ μελέτη̋, τα οποία
αποδέχονται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα, όπω̋ και των διατάξεων που
διέπουν του̋ διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ.
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