ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προς : Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου , ξύλινου σπιτιού
και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προμήθειες για την
διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >>
στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας΄΄

Α.Μ : 6 -8/2/2018
ΠΡΟΥΠ: 9.962,16 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%)
Κ.Α : 35/7135.0050
CPV : 34928400-2 --- 391133-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση –
αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην Δημοτική
Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης
κοινωφελούς εργασίας’’
Α.Μ:6

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κ.Α: 35/7135.0050
CPV: 391133-0
CPV: 34928400-2
Απαιτούµενη Πίστωση : 9.962,16 €

Θέμα: Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου ,ξύλινου
σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προμήθειες για
την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >>
στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας΄΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων
απορριµµάτων δαπέδου ,ξύλινου σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του
έργου: `` Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και
εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β
΄φάσης κοινωφελούς εργασίας΄΄

Με την συγκεκριµένη προµήθεια το τµήµα µας στοχεύει στην αισθητική και
λειτουργική αναβάθµιση του πάρκου Πρεσσόφ . Οι τραπεζόπαγκοι και οι κάδοι
απορριµµάτων δαπέδου θα τοποθετηθούν στην πλατεία µε σκοπό να εξυπηρετηθούν
εκτός από τους επισκέπτες του χώρου πρασίνου αλλά και οι γονείς των αθλητών και
οι αθλητές των οµάδων που αθλούνται στα γήπεδα του πάρκου . Το ξύλινο σπίτι θα
χρησιµοποιηθεί
για την αποθήκευση και φύλαξη των εργαλείων και του
µηχανολογικού εξοπλισµού
των εργαζοµένων
της υπηρεσίας µας
που
απασχολούνται στην καθηµερινή συντήρηση και καθαρισµό του χώρου πρασίνου.
Ο
προϋπολογισµός της
µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.962,16 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.[24%] και η προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α
35/7135.0050 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα αγοράς στα αντίστοιχα
είδη .

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 7/02/2018

Η Συντάξασα

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστ. του Τµ. Συντήρησης
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστ. της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ζ. Κοζάου

Γ. Αρναουτέλης

Π. Ασλάνογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση –
αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην Δημοτική
Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης
κοινωφελούς εργασίας’’
Α.Μ:6

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κ.Α: 35/7135.0050
CPV: 391133-0
CPV: 34928400-2
Απαιτούµενη Πίστωση : 9.962,16 €

Θέμα: Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου ,ξύλινου
σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προμήθειες για
την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >>
στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας΄΄

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Διαστάσεις :
Μήκος : 1800mm - Πλάτος : 1600mm
Σύνθεση
- 2 Πλευρές καθισμάτων
- 1 Τραπέζι
- 4 Ξύλινα πόδια
- 4 Μεταλλικές βάσεις πάκτωσης
Η κατασκευή του θα γίνει από ξυλεία μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα θα είναι διαστάσεων
310Χ43Χ1800mm (το κάθε ένα θα αποτελείται από 2 τεμάχια ξυλείας 1800Χ145Χ43 mm).Το
τραπέζι θα αποτελείται από 4 τεμάχια ίδια διατομής ξυλέιας . Η συνολική επιφάνεια του
τραπεζιού θα είναι 640x1800mm. Οι άκρες των ξύλων θα είναι στρογγυλεμένες. Τα ξύλινα
πόδια θα είναι διατομής 950Χ90Χ45mm και στο κάτω μέρος του τραπεζιού θα τοποθετηθούν
ξύλινοι δοκοί διατομής 1600Χ90Χ45mm (2 τεμάχια) οι οποίοι θα προστατεύουν τον
τραπεζόπαγκο, από τις πλάγιες καταπονήσεις των χρηστών . Ο τραπεζόπαγκος θα πακτωθεί στο
έδαφος με εγκιβωτισμό των ξύλινων ποδιών σε λάκκους διαστάσεων 500Χ500Χ350mm με
μπετόν.
Η ξυλεία που Θα χρησιμοποιηθεί να είναι από πεύκη απαλλαγμένη από μύκητες και

κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό
εμποτισμού σε χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία
Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευή να είναι από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα.. Οι
διαστάσεις των επί μέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι απόλυτα επαρκείς για να δεχθούν
τα φορτία και να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.
Βαφή. Θα χρησιμοποιηθεί χρώμα εμποτισμού ξύλων το οποίο θα είναι άοσμο και ασφαλές. Στις
τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά
συνδεσμολογίας,) όπως και η φορτοεκφόρτωση στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον
Δήμο .
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ο Κάδος απορριμμάτων δαπέδου να είναι κυλινδρικός με επικάλυψη ξύλου. Ο ξύλινος
στρογγυλός κάδος θα αποτελείται από :
• 2 μεταλλικούς δακτυλίους
• 16 ξύλινες ράβδους
• 1 εσωτερικό κάδο
Οι μεταλλικοί δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο διατομής 2Χ3 εκ. με
εξωτερική διάμετρο 44 εκ. στη μία πλευρά τους υπάρχουν εσοχές για την εγκατάσταση των
ξύλινων ράβδων. Στην εσωτερική πλευρά τους υπάρχουν εσοχές διαστάσεων 5Χ2 εκ. για την
τοποθέτηση των ξύλινων ράβδων. Ο ένας εκ των δύο μεταλλικών δακτυλίων διαθέτει ένα
δέσιμο με δυο ράβδους διατομής 4,0Χ1,0εκ. σε σταυρωτή διάταξη ομοίως κατασκευασμένο
από χυτό αλουμίνιο. Το δέσιμο αυτό προσδίδει αντοχή και στιβαρότητα στην κατασκευή και
στηρίζει τον εσωτερικό κάδο. Στο δέσιμο με τη σταυροειδή διάταξη συγκολλάται μία σωλήνα
ύψους 35 εκ. O 50 χιλ. και στην άκρη της είναι ηλεκτροσυγκολλημένη η αντίστοιχη φλάντζα
σχήματος πομπέ.
Οι ξύλινες ράβδοι είναι 16 και έχουν διατομή 4,0Χ1,5εκ., ύψος 53 εκ. και είναι
κατασκευασμένες από πεύκο. Εδράζονται στις εσοχές των μεταλλικών δακτυλίων σχηματίζοντας
έτσι το σώμα του κάδου. Η σύνδεση μεταξύ των δύο ράβδων επιτυγχάνεται με τρεις ντίζες
διατομής Φ 10 χιλ. και ύψους 53 εκ.
Ο μεταλλικός εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,8
χιλ., είναι διαμέτρου 38 εκ. και ύψους 50 εκ. και στο χείλος του διαθέτει δύο αντικριστές
χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Ο εσωτερικός κάδος στηρίζεται όπως
προαναφέραμε στο εσωτερικό του κάδου με τη βοήθεια της σταυρωτής διάταξης. Ο μεταλλικός
κάδος φέρει στον πυθμένα του τέσσερις οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των όμβριων
υδάτων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο.
ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ξύλινο σπίτι διαστάσεων 3.00 Χ 3,00 m με μονόρριχτη στέγη από ξυλεία απαλλαγμένη από
μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Ο οικίσκος βάφεται με χρώμα
εμποτισμού σε απόχρωση που θα επιλέξει ο Δήμο μας.
Το κυρίως σώμα του οικίσκου κατασκευάζεται από σανίδα πάχους 1,8 cm ραμποτέ, ενώ η

σκεπή είναι κατασκευασμένη από σανίδα πάχους 1,6 cm ραμποτέ και φέρει επένδυση με
ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας.
Το δάπεδο κατασκευάζεται από σανίδα πάχους 2,2 cm.
Ο οικίσκος φέρει δύο πόρτες διαστάσεων 170 x 120 cm και ένα παράθυρο δίφυλλο 70 x 50
cm.
Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε μεταλλικές βάσεις.
Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά
συνδεσμολογίας,) όπως και η φορτοεκφόρτωση στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον
Δήμο.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ – ΦΥΛΛΩΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΙΣΣΟΥ
Συνθετικός φράχτης μονής όψης πλαστικός αδιάβροχος για εξωτερικό χώρο με φίλτρα UV .
Διαστάσεις Μήκος : 300 cm και Ύψος : 100 cm
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Η Συντάξασα

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστ. του Τµ. Συντήρησης
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστ. της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ζ. Κοζάου

Γ. Αρναουτέλης

Π. Ασλάνογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση –
αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην Δημοτική
Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης
κοινωφελούς εργασίας’’
Α.Μ:6

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κ.Α: 35/7135.0050
CPV: 391133-0
CPV: 34928400-2
Απαιτούµενη Πίστωση : 9.962,16 €

Θέµα: Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου ,ξύλινου σπιτιού και
συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προµήθειες για την διαµόρφωση
– αποκατάσταση – αναβάθµιση και εξοπλισµό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην ∆ηµοτική
Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας΄΄

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ- ΦΥΛΛΩΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΙΣΣΟΥ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

350,00

€

6

τεµ.

2.100,00

350,00/ µ2

€

9

µ2

3.150,00

170,00

€

6

τεµ.

1.020,00

42,00/ µ2

€

42

µ2

1.764,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Φ.Π.Α 24%
ΑΠΑΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ

8.034,00
1.928,16
9.962,16
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Η Συντάξασα

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστ. του Τµ. Συντήρησης
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστ. της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ζ. Κοζάου

Γ. Αρναουτέλης

Π. Ασλάνογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση –
αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό
περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >> στην Δημοτική
Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης
κοινωφελούς εργασίας’’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Μ:6

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κ.Α: 35/7135.0050
CPV: 391133-0
CPV: 34928400-2
Απαιτούµενη Πίστωση : 9.962,16 €

Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου και ξύλινου
σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προμήθειες για
Θέμα:

την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >>
στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας’’

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τραπεζόπαγκων ,
κάδων απορριμμάτων , ξύλινου φυλακίου και ξύλινου σπιτιού για τις ανάγκες του : ‘’ Έργο
προμήθειες για την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής
<<ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ >> στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου 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 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’’
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.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται
στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο
σύνολο των ειδών και ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Προσφορά που θα δίνεται
για μέρος των ειδών 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
-Έντυπο προσφοράς
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.

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. Οικονομική προσφορά

3.Τεχνική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι
φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει
εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο 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 ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Ο Δήμος προσκαλεί τον 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 τριών (3) 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 τηλεφωνική παραγγελίας του αρμοδίου τμήματος
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, ο Δήμος 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
Παραλαβής.

από

την

αρμόδια Επιτροπή

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 ελαττωματικών .
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 στα Δικαστήρια Πειραιά.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 7/02/2018

Η Συντάξασα

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστ. του Τµ. Συντήρησης
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστ. της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ζ. Κοζάου

Γ. Αρναουτέλης

Π. Ασλάνογλου

Προµήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριµµάτων δαπέδου και ξύλινου
σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: `` Έργο προμήθειες για
Θέμα:

την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής <<ΠΡΕΣΣΟΦ >>
στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β ΄φάσης κοινωφελούς εργασίας’’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
€

ΠΟΣΟΤΗΣ

6

τεµ.

ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

9

µ2

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

6

τεµ.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ- ΦΥΛΛΩΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΙΣΣΟΥ

42

µ2

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο:
Φ.Π.Α 24%:
Απαιτ. Δαπάνη:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

