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ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
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Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου.
ΠΙΣΤΩΣΗ:15.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 12.175,00 €
Προϋπολογισμό̋ + Φ.Π.Α.: 14.975,25 €
Αρ. Μελέτη̋: 18.2./27-10-2014
Κ.Α.: 35/6662.0006

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

Είδο̋

1

Βοτσαλόπλακε̋ δ(40x40) εκ.

2

Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋
δ(50x50) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋
δ(40x40) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋
δ(50x50) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋
δ(40x40) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋
ανάγλυφε̋ δ(50x50) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋
ανάγλυφε̋ δ(40x40) εκ.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋
ανάγλυφε̋ δ(50x50) εκ.
Πρόχυτα κράσπεδα κηπαρίου
λευκά
σκυροδέματο̋
δ(100x6x20) εκ.
Πρόχυτα
κράσπεδα
πεζοδρομίου
γκρί
σκυροδέματο̋ δ(100x6x20) εκ.
Κυβόλιθοι έγχρωμοι δ(20x10x16)
εκ.

3
4
5
6
7
8
9

10

11

Μονάδα
μέτρηση̋
Τετρ.μέτρα

Ποσότητα

Τιμή

Σύνολο

50

12,00 €

600,00 €

Τετρ.μέτρα

600

7,00 €

4.200,00 €

Τετρ.μέτρα

100

7,00 €

700,00 €

Τετρ.μέτρα

100

9,00 €

900,00 €

Τετρ.μέτρα

250

9,00 €

2.250,00 €

Τετρ.μέτρα

100

9,00 €

900,00 €

Τετρ.μέτρα

100

9,00 €

900,00 €

Τετρ.μέτρα

100

9,00 €

900,00 €

Τεμ.

50

4,50 €

225,00 €

Τεμ.

50

7,00 €

350,00 €

Τεμ.

500

0,50 €

250,00 €

Προϋπολογισμό̋:
Φ.Π.Α 23%:
Αιτ. Πίστωση:

12.175,00 €
2.800,25 €
14.975,25 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132004008
Fax : 2132004023

Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου.
ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 12.175,00 €
Προϋπολογισμό̋ +Φ.Π.Α.: 14.975,25 €
Αρ. Μελέτη̋: 18.2/27-10-2014
Κ.Α.: 35/6662.0006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

Είδο̋

1

Βοτσαλόπλακε̋ δ(40x40) εκ.

2

Πλάκε̋ πεζοδρομίου
δ(50x50) εκ.

λευκέ̋

3

Πλάκε̋ πεζοδρομίου
δ(40x40) εκ.

λευκέ̋

4

Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋
δ(50x50) εκ.

5

Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋
δ(40x40) εκ.

6

Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋
ανάγλυφε̋ δ(50x50) εκ.

Πλάκε̋ τσιμέντου και αδρανών υλικών υψηλών
προδιαγραφών,
αντιολισθητική̋
επιφάνεια̋.
Χρώμα ανεξίτηλο στο χρόνο. Χρήση για εξωτ.
χώρου̋. Φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ (ISO
9001: 2008), ΕΝ 1339:2003/AC:2006.
Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ
(ISO 9001: 2008), ΕΝ 1339:2003/AC:2006.
Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ
(ISO 9001: 2008) ΕΝ 1339:2003/AC:2006,.
Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Χρώμα ανεξίτηλο στο χρόνο. Φιλικέ̋
προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ (ISO 9001: 2008), ΕΝ
1339:2003/AC:2006.
Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Χρώμα ανεξίτηλο στο χρόνο. Φιλικέ̋
προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ (ISO 9001: 2008), ΕΝ
1339:2003/AC:2006.
Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ
(ISO 9001: 2008), ΕΝ 1339:2003/AC:2006.

7

8

9

10

11

Πλάκε̋ πεζοδρομίου λευκέ̋ Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
ανάγλυφε̋ δ(40x40) εκ.
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ
(ISO 9001: 2008), ΕΝ 1339:2003/AC:2006.
Πλάκε̋ πεζοδρομίου έγχρωμε̋ Από σκυρόδεμα πρώτη̋ ποιότητα̋ χωρί̋
ανάγλυφε̋ δ(50x50) εκ.
προσμίξει̋ αμιάντου. Υψηλή αντοχή και διάρκεια
ζωή̋. Αντοχή στι̋ τριβέ̋ και τι̋ χαμηλέ̋
θερμοκρασίε̋. Χρώμα ανεξίτηλο στο χρόνο. Φιλικέ̋
προ̋ το περιβάλλον. ΕΝ (ISO 9001: 2008).
Πρόχυτα κράσπεδα κηπαρίου Από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25 για την
λευκά
σκυροδέματο̋ οροθέτηση παρτεριών. Φιλικά προ̋ το περιβάλλον.
δ(100x6x20) εκ.
Πιστοποίηση CE EN 1340.
Πρόχυτα
κράσπεδα
πεζοδρομίου
γκρί
σκυροδέματο̋ δ(100x6x20) εκ.
Κυβόλιθοι
έγχρωμοι
δ(20x10x16) εκ.

Από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25 για την
οροθέτηση
πεζοδρομίων.
Φιλικά
προ̋
το
περιβάλλον. Πιστοποίηση CE EN 1340.
Μασίφ σκυρόδεμα άριστη̋ ποιότητα̋ για την
κατασκευή
εξωτ.
δαπέδων
εξωτ.
χώρων.
Τοποθετούνται σε στρώμα άμμου. Αντοχή στο
χρόνο, τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και σε βαριά φορτία.
Φιλικοί προ̋ το περιβάλλον. Πιστοποίηση CE EN
1338.
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ΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132004008
Fax : 2132004023

Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου.
ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 12.175,00 €
Προϋπολογισμό̋ + Φ.Π.Α.:14.975,25 €
Αρ. Μελέτη̋: 18.2/27-10-2014
Κ.Α.: 35/6662.0006

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο

Η μελέτη αφορά προμήθεια πλακών πεζοδρομίου για την τοποθέτηση των σε σχολεία και
κοινόχρηστου̋ χώρου̋ του Δήμου για το έτο̋ 2014.
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).
ΑΡΘΡΟ 3

Ο

Στον προμηθευτή που θα γίνει 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 έω̋ τι̋ 31-12-2014.
Παράταση του χρόνου τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να δοθεί στον προμηθευτή, μετά από εισήγηση
τη̋ διευθύνουσα̋ υπηρεσία̋ και σύμφωνη γνώμη τη̋ προϊσταμένη̋ αρχή̋, εάν προκύψουν
καθυστερήσει̋ που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του προμηθευτή.
Με την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ 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 αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η παραλαβή τη̋ προμήθεια̋ θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβή̋ προμηθειών.
Η αξία ειδών τη̋ προμήθεια̋ θα πληρωθεί μετά από την παραλαβή τη̋ και 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 αυτά 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 , 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 του διαγωνισμού 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 όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδέχονται πλήρω̋ και
ανεπιφύλακτα, όπω̋ και των διατάξεων που διέπουν του̋ διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 6

Ο

Η προμήθεια θα τελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
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Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
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Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου.
ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 12.175,00 €
Προϋπολογισμό̋ + Φ.Π.Α.: 14.975,25 €
Αρ. Μελέτη̋: 18.2/27-10-2014
Κ.Α.: 35/6662.0006

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια πλακών πεζοδρομίου για την τοποθέτησή
των σε σχολεία και κοινόχρηστου̋ χώρου̋ του Δήμου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά των στι̋ αποθήκε̋ του
Δήμου. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφή̋ εάν δεν είναι σύμφωνα με τι̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρί̋ καμία
πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστη̋ ποιότητα̋ σύμφωνα με
τα Ευρωπαϊκά στάνταρτ.
Η συνολική αξία τη̋ προμήθεια̋ ανέρχεται στο ποσό των 12.175,00 € χωρί̋ το ΦΠΑ, οι
δε τιμέ̋ μονάδο̋ είναι από το ελεύθερο εμπόριο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τού̋ Κ.Α. 35/6662.0006 του σκέλου̋ των εξόδων του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2014.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κερατσίνι ………………….
Αρ. Πρωτ. …………………

Τμήμα συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων και
υπαίθριων χώρων
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη

Προ̋

Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαία
Τηλ. :2132004018

Την Υπηρεσία Προμηθειών
Του Δήμου

Fax : 2132004023

Σα̋ διαβιβάζουμε ει̋ τριπλούν την μελέτη προμηθειών που ολοκληρώθηκε και αφορά στην
«Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου» πίστωση̋ 15.000,00 €.
Συνημμένα :
1) Τεχνική έκθεση.
2) Προϋπολογισμό̋ - τιμολόγιο.
3) Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋.
4) Συγγραφή υποχρεώσεων.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

