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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 32/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Φορέας ΚΑ Δαπανών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Εκτιμώμενη Αξία

Σύμβασης
(χωρίς ΦΠΑ)

Εκτιμώμενη Αξία
Σύμβασης
(με ΦΠΑ)

Δήμος Λαυρεωτικής 15-7135.004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ

ΠΟΡΟΙ

200.000,00 € 248.000,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2018
CPV: 44211000-2 ‘’προκατασκευασμένα κτίρια’’

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΑΪΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα: Μελετών  & Έργων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια :

Δέκα (10) προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων για την κάλυψη των αναγκών
στέγασης των κατασκηνωτών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% και θα βαρύνει τον KA 15-7135.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής
οικονομικού έτους 2018.
Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από
ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της
προμήθειας, στις τιμές της μελέτης.
Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης έγινε μετά από έρευνα αγοράς
με τιμές από το ελεύθερο εμπόριο.  Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η
προμήθεια φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και η συναρμολόγηση ή τοποθέτηση των
οικίσκων στις εγκαταστάσεις της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας.  Η ανάδειξη του αναδόχου
θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών  & Έργων
Ταχ. Δ. Λ. Αθηνών – Σουνίου 37 Κερατέα
Ταχ. Κώδικας: 19001
Πληροφορίες: Λιέπουρης Ιωάννης
Τηλ: 2299320221
e-mail: hm_lavrio@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  248.000,00 €

Συντάχθηκε
11 / 05 / 2018

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος

Μελετών & Έργων
11 / 05 / 2018

Σταύρος Ζερβουδάκης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

11 / 05 / 2018

Αναστασία Μαγγενάκη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρακτηριστικά-Περιγραφή
Ξύλινος προκατασκευασμένος οικίσκος, ορθογωνικού σχήματος (κάτοψη), εσωτερικής
διαρρύθμισης  ενός ενιαίου χώρου. Ο οικίσκος θα τοποθετηθεί ή θα συναρμολογηθεί
σε ήδη διαμορφωμένες τσιμεντένιες βάσεις.

Ο οικίσκος θα φέρει:

· Εξωτερικές Διαστάσεις: 5,75 X 4,8 (m).
· Εσωτερικό ύψος στα σημεία έδρασης της σκεπής με τους πλαϊνούς τοίχους θα

είναι 2,8 ± 0,05 m
· Τοιχοποιία θα είναι φέρουσα από φυσικό ξύλο με ενδιάμεση μόνωση.
· Ξύλινη πόρτα εισόδου σε αυτόν, η οποία θα είναι τοποθετημένη στο κέντρο της

μικρής πλευράς του.
· Δύο (2) παράθυρα, ένα (1) στην κάθε μεγάλη πλευρά.
· Κεκλιμένη δίρριχτη στέγη με επικάλυψη από ασφαλτικό κεραμίδι
· Πάτωμα – βάση υπερυψωμένη σε σχέση με το επίπεδο στήριξης.
· Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και κύκλωμα τηλεοπτικού σήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αναλυτικά ο οικίσκος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

1. Τοιχοποιία. Η τοιχοποιία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο,
διαμορφωμένο σε δοκούς κατάλληλα διαμορφωμένους, έτσι ώστε στα σημεία
επαφής τους να μην δημιουργούνται διάκενα. Τα δομικά στοιχεία της τοιχοποιίας
(δοκοί) θα είναι τύπου σάντουιτς  ξύλο – μόνωση – ξύλο, με το πάχος του ξύλου να
είναι τουλάχιστον 40 mm. Το πάχος της μόνωσης θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει
θερμομονωτική  επάρκεια. Το ξύλο θα πρέπει να προέρχεται από κωνοφόρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών  & Έργων
Ταχ. Δ. Λ. Αθηνών – Σουνίου 37 Κερατέα
Ταχ. Κώδικας: 19001
Πληροφορίες: Λιέπουρης Ιωάννης
Τηλ: 2299320221
e-mail: hm_lavrio@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  248.000,00 €
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δέντρο. Η φέρουσα τοιχοποιία θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της
αλληλεμπλοκής των εγκάρσιων τοίχων (κλειδιά).

2. Ξύλινη πόρτα εισόδου. Η  πόρτα εισόδου θα είναι κατασκευασμένη από μασίφ
ξύλο από κωνοφόρο δέντρο και θα είναι διαστάσεων ανοίγματος 0,90 (Π)Χ1,90(Υ)
(m), τουλάχιστον. Η πόρτα θα φέρει μηχανισμό ανοίγματος – κλειδώματος και
μάνταλο στήριξης.

3. Παράθυρα.  Ο οικίσκος θα φέρει δύο όμοιων διαστάσεων παράθυρα, ένα σε κάθε
μεγάλη πλευρά του οικίσκου, διαγώνια τοποθετημένα με το άνοιγμα του κάθε
παραθύρου(αρχή ανοίγματος) να απέχει, 0,70 m από την πλευρά. Το κάθε
παράθυρο θα είναι διαστάσεων (110 Χ 110) ± 5 (cm). Θα είναι ανοιγόμενο με διπλά
φύλλα, και διπλά παντζούρια. Τα εσωτερικά φύλλα θα έχουν διπλό τζάμι με πάχος
τζαμιού τουλάχιστον 4 mm. Τα παντζούρια θα είναι τύπου Ζ με πάχος ξύλου
τουλάχιστον 28 mm. Το παράθυρο θα είναι κατασκευασμένο από το ίδιο είδος
ξυλείας με την πόρτα. Το παράθυρο θα διαθέτει συρόμενη σήτα κάθετης
λειτουργίας. Το παράθυρο θα διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος πλήρες και τα
παντζούρια το ίδιο επίσης τα παντζούρια θα διαθέτουν μάνταλα στήριξης.

4. Κεκλιμένη δίρριχτη στέγη. Κεκλιμένη ξύλινη στέγη με διαστάσεις της προβολής της
μεγαλύτερες κατά 0,15 m από την προβολή των ξύλινων κάθετων τοίχων εκτός από
την πλευρά της πόρτας όπου εκεί η προεξοχή θα είναι 0,3 m. Η κλίση της στέγης θα
είναι τουλάχιστον 18% . Η σκεπή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από (από
μέσα προς τα έξω):
4.1. Εμφανείς δοκούς ορθογωνικής διατομής, από κωνοφόρο δέντρο. Οι διαστάσεις

των δοκών καθώς και το πλήθος τους όπως και η διάταξη τους, θα
υπαγορευτούν από τους κανόνες της στατικής και τις κατασκευαστικές
δυνατότητες.

4.2. Ξυλεία ραμποτέ, πάχους τουλάχιστον 2 cm, από φυσικό ξύλο.
4.3. Τεγίδες από φυσικό ξύλο ελάτου διατεταγμένες ανα 30 cm. Μονωτικές πλάκες

από εξηλασμένη πολυστερίνη. Το πάχος της μόνωσης θα είναι τέτοιο ώστε να
υπάρχει θερμομονωτική  επάρκεια.

4.4.  Στεγανωτική αναπνέουσα μεμβράνη, κλάσης W1, sd:0.09 m, θερμοκρασιακoύ
φάσματος αντοχών: -40 έως 150 βαθμών oC.

4.5. Ανθυγρη ξυλόπλακα, ή κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 15 mm. Η
ξυλόπλακα ή το κόντρα πλακέ, θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά για χρήση τους εντός κατοικίας (π.χ. Οι εκπομπές φορμαλδεΰδης
θα είναι μειωμένες στα επίπεδα της φυσικής περιεκτικότητας του μασίφ ξύλου
(<0.03 ppm)).

4.6. Ασφαλτικό κεραμίδι, σύμφωνο με το πρότυπο EN 544. Υλικό: τροποποιημένη
άσφαλτος (APP) ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, και επικάλυψη από κεραμικούς
κόκκους. Βάρος περίπου 9 Kg/m2. Η απόχρωση του κεραμιδιού θα υποδειχθεί
από την υπηρεσία.

5. Πάτωμα - Βάση. Το πάτωμα του οικίσκου θα έχει τελική επίστρωση τύπου
Laminate.  Το laminate  θα είναι επι ξύλινου πετσώματος πάχους τουλάχιστον
25 mm. Το ξύλινο πέτσωμα θα εδράζεται σε ξύλινα δοκάρια, διαστάσεων
τέτοιων ώστε να μην προκαλούνται κάμψεις ή τριγμοί κατά την διαμονή των
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ατόμων μέσα στον οικίσκο ή από το βάρος των επίπλων που θα τοποθετηθούν
στο εσωτερικό του. Μετά από τα δοκάρια στήριξης, θα τοποθετηθούν
μονωτικές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη. Το πάχος της μόνωσης θα
είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει θερμομονωτική  επάρκεια. Τέλος η εξωτερική
επιφάνεια του πατώματος θα καλυφθεί από στεγανωτική αναπνέουσα
μεμβράνη, κλάσης W1, sd:0.09 m, θερμοκρασιακoύ  φάσματος αντοχών: -40
έως 150 βαθμών oC. Το διαμορφωμένο πάτωμα (εξωτερική τελική επιφάνεια) ή
βάση θα πρέπει να απέχει 10 cm από την επιφάνεια  της τσιμεντένιας βάσης
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο αερισμός των επιφανειών μεταξύ βάσης οικίσκου
και τσιμεντένιας βάσης. Ο οικίσκος θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο
ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης επιπεδότητα της βάσης του. Ο οικίσκος θα
πρέπει να στηριχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η αδυναμία
ακούσιας μετακίνησης του είτε από την δραστηριότητα των ατόμων στο
εσωτερικό του είτε από έντονα καιρικά φαινόμενα. Τέλος το κενό που θα
δημιουργηθεί  μεταξύ της βάσης και της τσιμεντένιας βάσης θα πρέπει να
καλυφθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ταιριάζει αισθητικά με την όλη κατασκευή,
αλλά να εξασφαλίζει τον αερισμό των επιφανειών (π.χ. παράπλευρες οπές
καλυμμένες  με σίτα) καθώς και την αποτροπή συσωρευσης φερτών υλικών
(π.χ. πευκοβελόνες).

6. Ηλεκτρική εγκατάσταση και κύκλωμα τηλεοπτικού σήματος. Ο οικίσκος θα
πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση και εγκατάσταση
τηλεοπτικού σήματος, ειδικότερα θα διαθέτει τα εξής:

· Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση (μη εμφανής), σύμφωνη με τον
ΕΛΟΤ384 και την νομοθεσία περι εσωτερικών ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

· Εσωτερικά, μονό φωτιστικό σώμα φθορισμού 1,20 μ αναρτημένο
από την οροφή στο κέντρο του οικίσκου.

· Εξωτερικά, πάνω από την πόρτα φωτιστικό τύπου απλίκας, ή
φαναράκι IP66- E27 με λαμπτήρα LED 11W.

· Διακόπτες για τον χειρισμό του εξωτερικού και του εσωτερικού
φωτισμού (ένας διπλός), δίπλα από την είσοδο.

· Δύο ρευματοδότες τύπου Shuko ασφαλείας με καπάκι, διατεταγμένους
σε μικρό ύψος από το πάτωμα (περίπου 40 cm), διαγώνια στις μεγάλες
πλευρές του οικίσκου και κοντά στην συμβολή των πλευρών με τις
κάθετες πλευρές.

· Ένα ρευματοδότη τύπου Shuko ασφαλείας με καπάκι, τοποθετημένο
στην απέναντι πλευρά από την πόρτα, σε μεγάλο ύψος για σύνδεση
κλιματιστικής μονάδας ισχύος 9.000 BTU.

· Ένα ρευματοδότη τύπου Shuko ασφαλείας με καπάκι, τοποθετημένο
στην απέναντι πλευρά, που βρίσκεται η πόρτα, σε μεγάλο ύψος για
σύνδεση τηλεοπτικής συσκευής.

· Πρίζα κεραίας TV δίπλα από τον ρευματοδότη της TV.
· Ηλεκτρικό πίνακα (χωνευτό), που θα περιλαμβάνει:

I. 1 μικροαυτόματο μονοπολικό, 6 A – C, ο οποίος θα ασφαλίζει
το κύκλωμα των χαμηλών (2) ρευματοδοτών (πριζών).
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II. 1 μικροαυτόματο μονοπολικό, 6 A – C, ο οποίος θα ασφαλίζει
το κύκλωμα της πρίζας της τηλεόρασης.

III. 1 μικροαυτόματο μονοπολικό, 16 A – C, ο οποίος θα ασφαλίζει
το κύκλωμα της πρίζας του κλιματιστικού.

IV. 1 μικροαυτόματο μονοπολικό, 6 A – C, ο οποίος θα ασφαλίζει
το κύκλωμα των (2) φωτιστικών.

V. 1 ενδεικτικό τάσης χρώματος κόκκινου τύπου LED.
VI. 1 Διπολικό διακόπτη (γενικός διακόπτης), P-N 40 A.

VII. 1 Διακόπτη διαρροής τύπου 2P 40A 0,03A AC
· Ο οικίσκος θα φέρει εξωτερικά:

I. Ενα κουτί σύνδεσης άνθυγρο για την σύνδεση του εξωτερικού
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα είναι
προκαλωδιομένο με τον ηλεκτρικό πίνακα και έτοιμο για
σύνδεση (φάση, ουδέτερος, γείωση).

II. Ενα κουτί σύνδεσης άνθυγρο για την σύνδεση της καλωδίωσης
του τηλεοπτικού σήματος (εξωτερική κεραία TV), το οποίο θα
είναι προκαλωδιομένο και έτοιμο για σύνδεση.

III. Ενα κουτί σύνδεσης άνθυγρο για την σύνδεση της καλωδίωσης
της εξωτερικής τοπικής γείωσης (ηλεκτρόδιο γείωσης ή πλάκα
γείωσης) το οποίο θα είναι προκαλωδιομένο με τον ηλεκτρικό
πίνακα και έτοιμο για σύνδεση. Το κουτί θα βρίσκεται στην
εξωτερική πλευρά της πλευράς απέναντι από την πλευρά της
πόρτας.

Γενικές απαιτήσεις:

1. Όλα τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του οικίσκου θα
πρέπει να είναι προστατευμένα έναντι από προσβολές μυκήτων (δηλ. από
σάπισμα), από προσβολές ξυλοφάγων εντόμων και άλλων μικροοργανισμών. Η
προστασία αυτή θα επιτευχθεί με την μέθοδο του εμποτισμού του ξύλου σε
κλειστό κύλινδρο με άσκηση πίεσης και κενού μέσα στον κύλινδρο. Τα χημικά
που θα χρησιμοποιηθούν για τον εμποτισμό θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για χρήση σε χώρους
που διαβιούν άνθρωποι (π.χ. ΒS EN ISO 14001 και BS EN ISO 9001) και για την
διαδικασία εμποτισμού (π.χ. EN ISO 14001 και EN ISO 9001/2000).

2. Οι εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες θα πρέπει να παραδοθούν με
τελική επίστρωση βερνικιού το οποίο θα είναι κατάλληλο για επιφάνειες που
θα έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της πώλησης, μεταφοράς και τοποθέτησης ή
συναρμολόγησης στον τόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.

4. Οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια από τις παραπάνω
φάσεις θα βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό στατικής επάρκειας από
αντίστοιχο μηχανικό για την στατική επάρκεια του οικίσκου.
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6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό από αδειούχο
ηλεκτρολόγο για την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του οικίσκου.

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Ενεργειακό Πιστοποιητικό για τον
οικίσκο, το οποίο δεν θα είναι χαμηλότερο από Β.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή:

1) Τεχνικά σχέδια τεσσάρων πλάγιων όψεων και κάτοψης, σε κλίμακα 1:20 πλήρης
διαστάσεων.

2) Τεχνικό σχέδιο κάτοψης σε τομή, σε κλίμακα  1:20 πλήρης διαστάσεων.

3) Τεχνικό σχέδιο κάτοψης με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε κλίμακα  1:20.

4) Το είδος της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί, αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
είδη ξυλείας (σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές),  αυτά θα πρέπει να
αναφέρονται για κάθε δομικό στοιχείο.

5) Το εργοστάσιο και το είδος της επεξεργασίας της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί.

6) Τα χημικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή είδος, εμπορική ονομασία,
κατασκευαστικός οίκος, περιεκτικότητα, κ.τ.λ..

7) Τα χρώματα ή τα βερνίκια που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ποια δομικά
στοιχεία, δηλαδή δομικό στοιχείο, είδος, εμπορική ονομασία, κατασκευαστικός
οίκος.

8) Τον χρόνο παράδοσης ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αν η παράδοση είναι
τμηματική, που με ποινή αποκλεισμού θα ολοκληρωθεί σε 150  (εκατό πενήντα)
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κατά τα λοιπά όπως
περιγράφεται στο άρθρο 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.

Συντάχθηκε
11 / 05 / 2018

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος

Μελετών & Έργων
11 / 05 / 2018

Σταύρος Ζερβουδάκης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

    11 / 05 / 2018

Αναστασία Μαγγενάκη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ξύλινος
προκατασκευασμένος
οικίσκος έτοιμος προς χρήση
(συναρμολογημένος και
τοποθετημένος)

Τεμάχιο 10 20.000,00 € 200.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ: 200.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α.
(24%):

48.000,00 €

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ:

248.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών  & Έργων
Ταχ. Δ. Λ. Αθηνών – Σουνίου 37 Κερατέα
Ταχ. Κώδικας: 19001
Πληροφορίες: Λιέπουρης Ιωάννης
Τηλ: 2299320221
e-mail: hm_lavrio@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  248.000,00 €

Συντάχθηκε
11 / 05 / 2018

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος

Μελετών & Έργων
11 / 05 / 2018

Σταύρος Ζερβουδάκης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

11 / 05 / 2018

Αναστασία Μαγγενάκη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας δέκα (10)

προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων οι οποίοι θα καλύψουν τις κατασκηνωτικές

ανάγκες των κατασκηνωτών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης  που θα αναδειχθεί ύστερα από

την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της

προμήθειας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 248.000,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:

1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

3. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις

εμπορικές συναλλαγές»

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών  & Έργων
Ταχ. Δ. Λ. Αθηνών – Σουνίου 37 Κερατέα
Ταχ. Κώδικας: 19001
Πληροφορίες: Λιέπουρης Ιωάννης
Τηλ: 2299320221
e-mail: hm_lavrio@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  248.000,00 €
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5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

10. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

11. Την αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.

3. Η υπ’  αριθμ.  32/2018  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα

παραρτήματα αυτής.

4. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας

του διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διαδικασία διαγωνισμού, για ποσά κάτω των ορίων, με

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.

Άρθρο 5
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Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης,  μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό

πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης»,  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.

4412/2016.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής

Ικανότητας απαιτείται:

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (3ετίας) και κατά μέγιστο όριο την τελευταία

πενταετία (5ετία), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση προμηθειών του

συγκεκριμένου τύπου, ήτοι με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση παρεμφερών

αγαθών του αντικειμένου της προμήθειας.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα ή και ακόμη σε

χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία

του διαγωνισμού για το λόγο αυτό, ωστόσο στην ανωτέρω περίπτωση συμμετέχοντος /

συμμετεχόντων θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αποκλεισμού ή μη,  η εκτέλεση

τουλάχιστον μιας σύμβασης για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της με αντικείμενο

κατά τα ανωτέρω.
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Να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με ομάδα έργου εγκατάστασης των υπό προμήθεια

παρεμφερών

αγαθών του αντικειμένου της προμήθειας, με απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν τη

συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’

αριθμ 32/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Άρθρο 7

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους

το εργοστάσιο που κατασκευάζει τους εν λόγω οικίσκους, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει

πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου

ισοδύναμου.

Άρθρο 8

1. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους

και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα.

2. Όλα τα έντυπα και έγγραφα ή σχέδια που θα κατατεθούν θα είναι

υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προμηθευτή.

3. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

4. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις η υστέρηση σε σχέση με τις

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπές περιεχόμενο.

Άρθρο 9

Οι οικίσκοι που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να

ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η ποσότητα και η

ποιότητα ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές

προδιαγραφές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή τους ή τροποποίηση τους. Σε

αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Λαυρεωτικής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να

προβεί στην απόρριψη τους άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως.



Σελίδα 13

Ο Ανάδοχος, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή

πρώτων βοηθειών προς αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου.

Επίσης,  ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο,  αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε

ευθύνης του Δήμου Λαυρεωτικής, για τα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας

και εγκατάστασης ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του

ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

O  Ανάδοχος βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του,  για την

καταβολή των εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση των διατάξεων

της Εργατικής Νομοθεσίας.

Άρθρο 10

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής

χρονικής περιόδου.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης

των ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη

κράτηση.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση τιμολογίου που θα συνοδεύεται

από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος

πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή

Παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα

αυτών.

Άρθρο 11

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε πέντε (5) έτη

έναντι φθοράς στο χρόνο, από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση θα καλύπτει την στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι οξείδωσης

των τυχών υπάρχοντών μεταλλικών μερών,  τα τοιχώματα και τη στέγη έναντι

στεγανότητας, τα κουφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση

τους λόγω φυσικών συνθηκών, την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής

εγκατάστασης.



Σελίδα 14

Κατά τη διάρκεια του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή

αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας και της βάσης έδρασης που θα κατασκευάσει,

εκτός εάν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση οπότε εφαρμόζονται οι

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την καλή λειτουργία της προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει

εγγυητική επιστολή ποσού 1.500,00 € χρονικής ισχύος 5 ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρ.2 αρ. 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης

ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην

ειδική πρόκληση,  κηρύσσεται έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου

106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13

Η παραλαβή της προμήθειας ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης

και Παραλαβής Προμηθειών που συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Λαυρεωτικής,  κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221  του

Ν.4412/2016.

Τα υλικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν ή συναρμολογηθούν με φροντίδα,

παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των εγκαταστάσεων της παιδικής εξοχής και

σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον Δήμο.

Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Τα υλικά παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και

αφού διαπιστωθεί με την πρακτική δοκιμασία και τον μακροσκοπικό έλεγχο. Στην



Σελίδα 15

περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η

υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει

την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές

προδιαγραφές.

Για την παράδοση των προϊόντων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207  του Ν.

4412/2016.

Η παράδοση και η εγκατάσταση ή συναρμολόγηση των ξύλινων οικίσκων θα γίνει

συνολικά και ο χρόνος εγκατάστασης ή συναρμολόγησης περιλαμβάνεται στον χρόνο

παράδοσης (150 ημέρες).

Άρθρο 14

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει (με τον όρο

«παράδοση»  εννοούμε την προμήθεια και τοποθέτηση –  συναρμολόγηση)  ή

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016

Δεν κηρύσσεται έκπτωτο ς όταν:

α)  το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που

εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,

οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74  του ν.  4412/2016

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2.  Αν το υλικό φορτωθεί -  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το

άρθρο 206  του Ν.4412/16,  επιβάλλεται πρόστιμο 5%  επί της συμβατικής αξίας της

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.



Σελίδα 16

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 15

Ατυχήματα,  ζημιές,  φόροι,  τέλη,  έξοδα δημοσίευσης,  χαρτόσημα,  βαρύνουν όλα τον

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Συντάχθηκε
11 / 05 / 2018

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος

Μελετών & Έργων
11 / 05 / 2018

Σταύρος Ζερβουδάκης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

11 / 05 / 2018

Αναστασία Μαγγενάκη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄


