ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, εδαφοβελτιωτικών υλικών
και φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του
έργου: ‘’Προμήθειες για τη διαμόρφωση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και
εξοπλισμό περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια
Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας’’

Α.Μ : 2.0/23-01-2018
ΠΡΟΥΠ: 21.967,22 € (συμπ. Φ.Π.Α. 13%-24%)
Κ.Α : 30/7135.0017
CPV :24452000-7 - 14212410-7 16150000-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα ,
εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού
υλικού καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες
του έργου: ‘’Προμήθειες για τη διαμόρφωση,
αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό μέτωπο
Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς
εργασίας’’
Α.Μ: 2.0/23-01-2018
Απαιτούμενη Πίστωση: 21.967,22€
CPV :24452000-7 - 14212410-7 16150000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια έτοιμου φυσικού
χλοοτάπητα, εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και
κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του έργου: ‘’ Προμήθειες για τη διαμόρφωση,
αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό
μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας ’’.
Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει ως στόχο την ενίσχυση του πρασίνου στην περιοχή
του παραλιακού μετώπου Λιπασμάτων και συγκεκριμένα στην περιοχή ‘’ΣΙΛΟ’’ για
τη βέλτιστη αναβάθμισή της, αλλά και την αναγκαία συνολική αύξηση του
ισοζυγίου πρασίνου στον Δήμο. Η επιλογή φυσικού έτοιμου χλοοτάπητα αποτελεί
μονόδρομο για τη συγκεκριμένη χρήση αναβάθμισης του χώρου για τον οποίο
προορίζεται.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης για το σύνολο των τριών ομάδων ανέρχεται στο
ποσό των 21.967,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [13%-24%] και η προμήθεια
θα βαρύνει τον Κ.Α 30/7135.0017 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018.
Οι προδιαγραφές όλων των προαναφερόμενων υλικών, καθώς και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός τους συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του ελεύθερου
εμπορίου.
H παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τρεις ομάδες:
Ομάδα Α: ‘’Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα’’
Ομάδα Β: ‘’Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και εδαφοβελτιωτικών υλικών’’
Ομάδα Γ: ‘’Προμήθεια κηπαίου χώματος ’’
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και για τις τρεις
ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση
ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η
συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.

Προσφορά η οποία θα δίνεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της ομάδας, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
ειδών κάθε ομάδας.
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαραίνει εξ’ ολοκλήρου τον
ανάδοχο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα ,
εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού
υλικού καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες
του έργου: ‘’Προμήθειες για τη διαμόρφωση,
αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό μέτωπο
Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς
εργασίας’’
Α.Μ: 2.0/23-01-2018
Απαιτούμενη Πίστωση: 21.967,22€
CPV :24452000-7 - 14212410-7 16150000-1

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Μίγμα έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου με μεγαλύτερη αναλογία σε Festuca στις παρακάτω
αναλογίες:
60% Festuca arundinacea merlin
25% Poa pratensis lipoa
15% Lolium perenne lilora
Να είναι γνωστή η ταυτότητα του σπόρου ή του μείγματος σπόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την
παραγωγή του και να αναφέρεται εάν είναι πιστοποιημένος.
Το πάχος της λωρίδας του χλοοτάπητα χωρίς το φύλλωμά του, δηλαδή το πάχος του χώματος με τις ρίζες να
είναι 15mm περίπου.
Η αντοχή της λωρίδας να είναι τέτοια ώστε να μην χάνει τη συνοχή της, να μη σπάει και να μη σχίζεται όταν
αιωρηθεί από τη μία της άκρη.
Το ύψος του χλοοτάπητα κατά την διάρκεια της παράδοσης θα πρέπει να είναι για τα ψυχρόφιλα είδη 3040mm και για τα θερμόφιλα 13-20 mm.
Το «thatch» δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 12,5mm.
Η υγρασία του χώματος της λωρίδας να είναι ικανοποιητική (σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά λιγότερη).
Η εξαγωγή - κοπή να έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο πριν την τοποθέτηση και να μην έχει εκτεθεί ο
χλοοτάπητας στον ήλιο.
Η πυκνότητα του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε να μην διακρίνεται το χώμα όταν ο χλοοτάπητας είναι
κουρεμένος σε ύψος περίπου 40mm.
Το μέγεθος της λωρίδας κατόπιν συμφωνίας (συνήθως έχει μήκος 0,5 – 2,0m και πλάτος 0,4 - 0,5m).
H παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων.
H άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση, χωρίς εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ m2: 3,50 €

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δραστικές: Glyphosate 36%
Τύπος Σκευάσματος: Πυκνό διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση:
Glyphosate οξύ: 36% β/ο (υπο μορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο)
Βοηθητικές oυσίες: 62,8% β/β
Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων,
ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7928/ 24-09-2009
Συσκευασία: Μπετόνι 5L
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ : 50,00 €
Βιολογικό εντομοκτόνο ενεργού πρωτεΐνης υπό μορφή κρυστάλλων του βακτηρίου Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki σε μορφή βρέξιμων κόκκων συγκέντρωσης 6,4% β/β (32000 IU/mg)
(1 τεμ = 0,5 kg)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ : 40,00 €
Ορμόνη ριζοβολίας - σε μορφή σκόνης για μαλακά και σκληρά μοσχεύματα δένδρων ή θάμνων, η οποία
επιταχύνει και προωθεί την ανάπτυξη ριζών των μοσχευμάτων (1 τεμ = 25 γρ)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ : 13,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Προμήθεια πηλοαμμώδους χώματος επί τόπου του έργου. Το χώμα να είναι γόνιμο, επιφανειακό,
εύθρυπτο, πηλοαμμώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 80% και κατά το δυνατόν
απαλλαγμένο από σβώλους αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5cm και άλλα ξένα η
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη των φυτών.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ m3 : 25,00 €
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα,
εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού
υλικού καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες
του έργου: ‘’Προμήθειες για την διαμόρφωση,
αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό μέτωπο
Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς
εργασίας’’
Α.Μ: 2.0/23-01-2018
Απαιτούμενη Πίστωση: 21.967,22€
CPV :24452000-7 - 14212410-7 16150000-1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ
ΦΥΤΑ - ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Έτοιμος φσικός χλοοτάπητας

ΤΙΜΕΣ(€)
3,50€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝ
1517
m2
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(ΟΜΑΔΑ Α΄)
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΟΜΑΔΑ Α΄)

ΣΥΝΟΛΟ(€)
5.309,50€
5.309,50€
690,24€
5.999,74€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ
Δραστικές Glyphosate 36%
Βιολογικό εντομοκτόο
Bacillusthuringiensis
Ορμόνη ριζοβολιάς

50.00€
40,00 €
13,00€

10

5L/τεμ

189

0.5kg/τεμ.
25gr/)
234
τεμ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(ΟΜΔΑ Β΄)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΟΜΑΔΑ Β΄)

500,00€
7.560,00€
3.042,00€
11.102,00€
2.664,48€
13.766,48€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ΄ΟΜΑΔΑΣ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ
Πηλοαμμώδες χώμα

25,00€

71
m3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(ΟΜΑΔΑ Γ΄)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΟΜΑΔΑ Γ΄)

1.775,00€
1.775,00€
426,00€
2.201,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

18.186,50€
3.780,72€
21.967,22€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα,
εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού
υλικού καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες
του έργου: ‘’Προμήθειες για την διαμόρφωση,
αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΣΙΛΟ>> στο παραλιακό μέτωπο
Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς
εργασίας’’
Α.Μ: 2.0/23-01-2018
Απαιτούμενη Πίστωση: 21.967,22€
CPV :24452000-7 - 14212410-7 16150000-1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια έτοιμου
φυσικού χλοοτάπητα, φυτοπαθολογικού υλικού και εδαφοβελτιωτικών υλικών
καθώς και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του έργου: ‘’Προμήθειες για τη
διαμόρφωση - αποκατάσταση - αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής ΣΙΛΟ στο
παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας’’.
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 των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 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.
Του Ν.4414/Α’ /9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’ περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της
απασχόλησης’’

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των ειδών που
περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη
χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών
της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιμές Προσφορών
Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών, οι οποίοι θα
αναλάβουν την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του κάθε 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 κάθε προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, 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. Για την Ομάδα Α είναι απαραίτητη: Άδεια εμπορίας και διακίνησης φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού
3. Για την Ομάδα Β είναι απαραίτητη : Άδεια εμπορίας και διακίνησης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8Α /27-1-2012)
καθώς και άδεια εμπορίας και διακίνησης λιπασμάτων σύμφωνα με το Ν.4235/14
(Α΄32 άρθρο 49), την ΥΑ9748/100747(ΦΕΚ2692/4-10-12) και την ΚΥΑ
4166/51687(ΦΕΚ 1031Β/25-4-14) .
4. Οικονομική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
της (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση
Στον κάθε ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Ο Δήμος προσκαλεί τον κάθε ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός
των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της
συναφθείσας σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή
ολόκληρων των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά
την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης
τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο
αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της
προσφερόμενης τιμής προϊόντων.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και
των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά
το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
τμηματικά κατόπιν των αναγκών του έργου. Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα
παραδίδονται μετά από πέντε (5) μέρες από την παραγγελία του αρμοδίου
τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
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 της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
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
ελλαττωματικών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα
επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια
Πειραιά.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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