ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Κ.Α. 15/7331.0046

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια ξυλείας και λοιπών ξυλουργικών υλικών που
θα χρησιµοποιηθούν για τις Σχολικές µονάδες του ∆ήµου Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, η κοπή των υλικών και η µεταφορά των στις
αποθήκες του ∆ήµου παρουσία του προϊσταµένου µικροέργων του ∆ήµου. Η υπηρεσία κρατά
το δικαίωµα επιστροφής εάν κατά την µεταφορά υπάρξει πρόβληµα φθοράς στα
παραλαµβανόµενα υλικά ή εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. Η
προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση για το
∆ήµο. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά στάνταρτ.
Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.160.85 € (συµπ. Φ.Π.Α.
24%), οι δε τιµές µονάδος διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα στις τρέχουσες τιµές του
ελεύθερου εµπορίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον 15/7331.0046 µε τίτλο «Συντήρηση επισκευή και βελτίωση
Σχολικών µονάδων ∆ήµου Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους» του σκέλους των εξόδων του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016.

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Τηλ. : 2132074810
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πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος κοινωφελούς
εργασίας σε ∆ήµους
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

Είδος
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (2,50µ.x1,25µ.) 20 χιλ.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

ΑΝΕΓΚΡΈ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από λεπτά
φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται µαζί, µε αντίθετη φορά
για περισσότερη αντοχή. Η συγκόλληση µεταξύ των φύλλων
αυτών να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερµοκρασία,
χρησιµοποιώντας ισχυρές κόλλες (φανολικές ρητίνες) µε
αποτέλεσµα το κόντρα πλακέ πού παράγεται να δείχνει σαν
ένα ενιαίο υλικό ξυλείας. Η όλη διαδικασία παραγωγής του θα
το κάνει ανθεκτικό στο ράγισµα, στη στρέβλωση και τη
συρρίκνωση- όχι κινέζικα
Μελαµίνη Λευκή (3,50µ.x1,80µ.)16 χιλ.
Συνθετικό πολυµερές υλικό, ανθεκτικό στα γρατζουνίσµατα,
στη τριβή και στα διαβρωτικά. Με σωστή επεξεργασία στα
τελειώµατα της επιφάνειας.
Μελαµίνη έγχρωµη (3,66µ.x1,83µ.)16 χιλ.
Συνθετικό πολυµερές υλικό, ανθεκτικό στα γρατζουνίσµατα,
στη τριβή και στα διαβρωτικά. Με σωστή επεξεργασία στα
τελειώµατα της επιφάνειας. Οποιουδήποτε χρώµατος κατ’
επιλογή της Υπηρεσίας.
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή λευκή.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή έγχρωµη.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας. Οποιουδήποτε
χρώµατος κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωµη.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας. Οποιουδήποτε
χρώµατος κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
PVC Ταινία περιθωρίου λευκή κουλούρα 50m.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας. Οποιουδήποτε
χρώµατος κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
PVC Ταινία περιθωρίου έγχρωµη κουλούρα 50m. Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας. Οποιουδήποτε
χρώµατος κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
Νοβοπανόβιδες διάστασης 4,0χ16µ.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ50µ..
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ40µ.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ120µ.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ70µ.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Βύσµατα ούπα διαστάσεων (Νο 6) για τοίχο.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Βύσµατα ούπα διαστάσεων (Νο 8) για τοίχο.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Κλειδαριές για ντουλάπια ασφαλείες χρυσές Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Γερµανικές.
Πόµολα για ντουλάπια νίκελ.
Α΄ ποιότητας,µε σωστή προεργασία, χωρίς ξεφλουδίσµατα,
γδαρσίµατα και οξειδώσεις.
Σύρτες µε στρογγυλή γλώσσα µεταλλική µήκους Α΄ ποιότητας χωρίς γδαρσίµατα και οξειδώσεις.
5εκ.
Με µεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις
ρηγµατώσεις, το νερό, την υγρασία, εµπλουτισµένη µε
πρόσθετα µυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη
Σιλικόνη διάφανη αντιµουχλική.
µούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγανοποίηση
κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, υαλότουβλα, πλαστικά,
βαµµένο ή περασµένο µε βερνίκι ξύλο, µέταλλα, µπετόν, σοβά
κ.ά.
Να έχουν τις απαιτούµενες αντοχές.
Πλαστικά πόδια 10εκ.
Μεντεσέδες Ferrari.
Α΄ ποιότητας χωρίς γδαρσίµατα και οξειδώσεις

22
23
24
25

Γωνιές 3x3 στηρίγµατα ντουλαπιών.

Γωνίες στήριξης ντουλαπιών βαρέως τύπου γαλβανιζέ

Γωνιές 5x5 στηρίγµατα ντουλαπιών.

Γωνίες στήριξης ντουλαπιών βαρέως τύπου γαλβανιζέ

Γωνιές 10x10 στηρίγµατα ντουλαπιών.
Μεταλλικά στηριγµατάκια ραφιών µε
(διάµετρος τρύπας στήριξης)

Γωνίες στήριξης ντουλαπιών βαρέως τύπου γαλβανιζέ.
Φ0,5 Γωνίες στήριξης ντουλαπιών βαρέως τύπου γαλβανιζέ.
Ισχυρή κόλλα, µε βάση το νεοπρένιοκαι συνθετικές ρητίνες
διαλυµένες σε σύστηµα διαλυτών. Προσφέρει ελαστική
συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε
σταθε- ρές ή παραµορφωτικές τάσεις
Είναι διάφανη, παχύρευστη και εφαρµόζεται σε εσωτερικές
ξύλινες επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, χωρίς να λεκιάζει ή
να προκαλεί στίγµατα. Στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή
συγκολλητική δύναµη και διακρίνεται για τις αντοχές της
στους κραδασµούς ,τα χτυπήµατα, την παλαίωση. Είναι
άοσµη, έχει καλή ελαστικότητα και είναι ιδανική για σκληρά
και µαλακά ξύλα, καπλαµάδες, νοβοπάν και mdf. Είναι επίσης
κατάλληλη και για συγκολλήσεις φελιζόλ, γυψοσανίδας κ.τ.λ.

26

Βενζινόκολλες

27

ATLACOLL 5kg ταχείας πήξεως κρυσταλιζε

28
29
30

Αυτοκόλλητη ταινία λευκή κουλούρα
Αυτοκόλλητη ταινία έγχρωµη κουλούρα
Γωνιακός τροχός µπαταρίας 125mm 18V XRP Τάση: 18 V, µέγιστη διάµετρος δίσκου 125mm, ισχύς 125W,
2x2.6 AH (τυπου Dewalt)
ταχύτητα χωρίς φορτίο7000rpm, σπείρωµα άξονα spindle
thread M14
∆ραπανοκατσάβιδο DC 740kz 12Vµε 2 µπαταρίες 350/0-1200σ.α.λ. ροπή σύσφιξης 20Nm αυτόµατο τσοκ1,0(τύπου Dewalt)
10mm αποδιδόµενη ισχύς 190W βάρος 1,6kg ισχύς µπαταρίας
2Ah
Σετ µυτοτσίµπιδο- πένσα-κόφτης τύπου facom
Σετ µε 3 Πένσες ανθεκτικά µε λαβή από λάστιχο

31

32
33
34

35

36
37
38

Σετ κατσαβίδια 3,5-4-5,5-6,5-PH1-PH2 τύπου Ανθεκτικά µε λαβή από λάστιχο
facom
Εργαλειοθήκη υφασµάτινη τύπου facom
Μεγίστη φόρτωση 10kg, διαστάσεις 30x18x48cm βάρος 2,7kg
µε έξυπνη εσωτερική οργάνωση πολλές αφαιρούµενες θήκες
µε συγκράτηση Velcro και ιµάντες Velcro.
Πριόνια για ξύλα µε ανταλλακτικές λάµες Ανταλλακτική λάµα για πριόνι πολλαπλών χρήσεων
(τοξοπρίονα 50)
σχεδιασµένη για κοπή κατά το τράβηγµα µεγάλη ευκαµψία
για χρήση σε δυσπρόσιτα σηµεία πυκνή οδόντωση και στις
δυο πλευρές για εργασίες κοπής ξύλου όπως νοβοπάν,mdf,
κόντρα πλακέ
Πριόνια λεπτής κοπής
Πριόνια χειρός επαγγελµατικής χρήσης
Ανταλλακτικά δισκάκια κοπής µετάλλου
∆ίσκος κοπής Multi Wheel µε επίστρωση σκληροµετάλλου.
Ιδανικό για κοπή ξύλου (µε καρφιά), συνθετικού υλικού και
υλικών ξηρής δόµησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Μονάδα
µέτρησης
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (2,50µ.x1,25µ.) 20
φύλλο
χιλ.
Μελαµίνη Λευκή (3,50µ.x1,80µ.)16 χιλ.
φύλλο
Μελαµίνη έγχρωµη (3,50µ.x1,80µ.)16 χιλ.
φύλλο
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή λευκή.
µέτρα
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή έγχρωµη.
µέτρα
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωµη.
µέτρα
PVC ταινία περιθωρίου λευκή κουλούρα 50m
τεµάχιο
PVC
ταινία
περιθωρίου
έγχρωµη
τεµάχιο
(γκρί ) κουλούρα 50m
Νοβοπανόβιδες διάστασης 4,0χ16µ.
κουτί
Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ50µ.
κουτί
Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ40µ.
κουτί
Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ120µ.
κουτί
Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ70µ.
κουτί
Βύσµατα ούπα διαστάσεων (Νο 6) για τοίχο.
κουτί
Βύσµατα ούπα διαστάσεων (Νο 8) για τοίχο.
κουτί
Κλειδαριές για ντουλάπια ασφαλείας χρυσές
τεµάχιο
Γερµανικές.
Πόµολα για ντουλάπια νίκελ.
τεµάχιο
Σύρτες µε στρογγυλή γλώσσα µεταλλική
τεµάχιο
µήκους 5εκ.
Σιλικόνη διάφανη αντιµουχλική.
τεµάχιο
Πλαστικά πόδια 10εκ.
τεµάχιο
Μεντεσέδες Ferrari.
τεµάχιο
Γωνιές 3x3 στηρίγµατα ντουλαπιών.
τεµάχιο
Είδος

Ποσότητα

Τιµή

Σύνολο

20

72,40 €

1.448,00€

30
20
400
400
500
3

36,60 €
51,86€
0,72 €
1,00 €
2,46€
5,00€

1.098,00€
1.037,20€
288,00€
400,00€
1.230,00€
15,00€

1

7,50€

7,50€

2
2
2
2
2
5
5

4,42€
9,06€
9,48€
6,88€
6,00 €
1,70€
1,90 €

8,84€
18,12€
18,96€
13,76€
12,00 €
8,50€
9,50€

20

7,62€

152,40€

50

1,20€

60,00€

20

3,05€

61,00€

50
50
80
10

2,22€
0,25€
0,50€

111,00€
12,50€
40,00€

9,00€

90,00€

12,00€

120,00€

Γωνιές 5x5 στηρίγµατα ντουλαπιών.

τεµάχιο

10

Γωνιές 10x10στηρίγµατα ντουλαπιών.
Μεταλλικά
στηριγµατάκια
ραφιών
(διαµέτρου τρύπας στήριξης Φ0,5)
Βενζινόκολλες
Atlacoll 5kg ταχείας πήξεως κρυσταλιζέ
Αυτοκόλλητη ταινία λευκή κουλούρα

τεµάχιο
τεµάχιο

10

15,18€

151,80

300

0,09€

27,00€

3
4

5,00€
14,50

15,00€
58,00€

2

5,00€

10,00€

τεµάχιο
τεµάχιο
τεµάχιο

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Αυτοκόλλητη ταινία έγχρωµη κουλούρα

τεµάχιο

Γωνιακός τροχός µπαταρίας 125mm 18V
XRP 2x2.6 AH (τυπου Dewalt)
∆ραπανοκατσάβιδο DC 740kz 12Vµε 2
µπαταρίες των 2Ah(τύπου Dewalt)
Σετ µυτοτσίµπιδο- πένσα-κόφτης τύπου
facom
Σετ
κατσαβίδια
3,5-4-5,5-6,5-PH1-PH2
τύπου facom
Εργαλειοθήκη υφασµάτινη τύπου facom

τεµάχιο

Πριόνια για ξύλα µε ανταλλακτικές λάµες
(τοξοπρίονα 50)
Πριόνια λεπτής κοπής

τεµάχιο

Πριόνια χειρός επαγγελµατικής χρήσης

τεµάχιο

Ανταλλακτικά δισκάκια κοπής µετάλλου

τεµάχιο

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

τεµάχιο
τεµάχιο
τεµάχιο
τεµάχιο

τεµάχιο

2

5,50€

11,00€

1

411,00€

411,00€

1

160,00€

160,00€

1

79,00€

79,00€

1

29,80€

29,80€

1

96,00€

96,00€

1

8,50€

8,50€

2

15,00€

30,00€

2

12,00€

24,00€

2

8,20€

16,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.387.78€
1.773,07€
9.160,85€

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή και βελτίωση
Σχολικών µονάδων ∆ήµου
Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας στα
πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος κοινωφελούς
εργασίας σε ∆ήµους

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
– Τ.Κ. 18756
Πληροφορίες : Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ. : 2132074810

Κ.Α. 15/7331.0046

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1

Η µελέτη αυτή αφορά προµήθεια ξυλείας και λοιπών ξυλουργικών υλικών για το
έργο: ’’Συντήρηση επισκευή και βελτίωση Σχολικών µονάδων ∆ήµου Κερατσινίου∆ραπετσώνας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας σε
∆ήµους’’
ο

ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

•

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε
σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

•

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών που
περιγράφονται στη µελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη
προσφορά στο σύνολο των ειδών τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τις ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Προσφορά που θα δίνεται για µέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία

Τα
-Η
-Ο
-Η

συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:
τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές
ενδεικτικός προϋπολογισµός
συγγραφή των υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιµές Προσφορών

Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει
την παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής
σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς
του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο
θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την
πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών
σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος
προµηθευτής µπορεί για την κατάθεση της οικονοµικής του προσφοράς, να
χρησιµοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισµού προσφοράς της παρούσας µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι
έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης και συµφωνούν µε
αυτούς και ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονοµική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύµβαση

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την
ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Κατά την πορεία υλοποίησης της σύµβασης ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να
υποκαταστήσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν,
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συµβατικού τµήµατος.
Ο ∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
σε διάστηµα ηµερών που θα αποφασίσει ο ∆ήµος και πάντως εντός των
προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα είκοσι (20) µέρες0
από την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να
ακυρώσει την προµήθεια εάν τα προµηθευόµενα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που πρέπει.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων
ελαττωµατικών ειδών.
Τα είδη θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή εντός
της κεντρικής αποθήκης του ∆ήµου µας, συσκευασµένα -όπου είναι εφικτό- σε
ευρωπαλέτες βαρέως τύπου µε δύο (2) ανοίγµατα διαστάσεων 0,80x1,20.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκχώρηση
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα
επιλυθούν µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας στα ∆ικαστήρια Πειραιά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

