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      ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΗ:143 

Απφ ην πξαθηηθφ 6
εο

/2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 2
ε 

ΜΑΡΣΙΟΤ 2016,  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 

κ.κ., ζην ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2515/26-02-2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ έμη κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)             1. Καλέιινο Αληψληνο 

2.- Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο 

3.- Γθίλεο Ισάλλεο                

4.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο 

5.- Κνπξνπηφο Μηραήι 

6.- Υξήζηνπ Γεψξγηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (17ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη:  

Σν Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο, ζπλέηαμε ηελ απφ 26/02/2016 ηερληθή έθζεζε, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2016. 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. 

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε 

ππεξεζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε. Οη ηηκέο κνλάδνο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ ζα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε 

ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη θακηά 

αλαζεψξεζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα γίλεη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά ρσξίο 

θακηά επηβάξπλζε. 

2781/02-03-2016 
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Η αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο αξηζκνχο 

ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π: CPV 39150000 – 8  Γηάθνξα έπηπια θαη 

εμνπιηζκφο 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 

πελήληα κία ρηιηάδσλ νθηαθόζηα ελελήληα ηξία επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

(51.893,70 €) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Α.Σ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ (€) 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Κάδνο κηθξναπνξξηκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 40lt 
47 

 

170,00 

 

 

7990,00 

 

2 
Μαληεκέλην παγθάθη  δέθα (10) 

μχισλ. 
22 

 

350,00 

 

 

7700,00 

 

3 
Νηνπδηέξα εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

απφ αλνμείδσην αηζάιη 
10 

 

550,00 

 

 

5500,00 

 

4 Κακπίλα παξαιίαο 8 

 

700,00 

 

 

5600,00 

 

5 
Ξχιηλνο ηξαπεδνπάγθνο κε 

παγθάθηα 
6 

 

450,00 

 

 

2700,00 

 

6 Οκπξέια παξαιίαο (ςάζηλε) 15 

 

150,00 

 

 

2250,00 

 

7 
Κηφζθη εμάγσλν κε αζθαιηηθφ 

θεξακίδη 
1 

 

3500,00 

 

 

3500,00 

 

8 
Κηφζθη εμάγσλν κε αζθαιηηθφ 

θεξακίδη 
1 

 

2800,00 

 

 

2800,00 

 

9 
Πφξηα μχιηλεο πεξίθξαμεο 

κήθνπο κέρξη 2,00κ. 
1 

 

200,00 

 

 

200,00 

 

10 Ξχιηλε πεξίθξαμε  70 κέηξα 

 

50,00 

 

 

3500,00 

 

11 Πνδειαηνζηάηεο 15 ζέζεσλ 1 

 

300,00 

 

 

300,00 

 

12 Μπάξα ηχπνπ Π 2 

 

75,00 

 

 

150,00 

 

  Άζξνηζκα: 42190,00 
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Φ.Π.Α 23%: 

 

9703,70 

 

  

ΤΝΟΛΟ: 

 

51893,70 

 

 

 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή   

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Κάδνο κηθξναπνξξηκάησλ ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 40lt 

Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

Να είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ 

απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Να είλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη 

επρεξψο θαζαξηδφκελνη. Να ζπκβάιινπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Να έρνπλ ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ κε 

πεξηκεηξηθή επέλδπζε απφ μχιηλα ηκήκαηα. Να δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ θάδν 

ρσξεηηθφηεηαο 40ιίηξσλ πεξίπνπ. 

Ο μχιηλνο ζηξνγγπιφο θάδνο κε μπιάθηα λα απνηειείηαη απφ: Γχν 

κεηαιιηθνχο δαθηπιίνπο, μχιηλεο ξάβδνπο θαη έλαλ εζσηεξηθφ θάδν. Ο 

κεηαιιηθφο εζσηεξηθφο θάδνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληδέ 

ιακαξίλα.  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

2. Μαληεκέλην παγθάθη δέθα (10) μύισλ. 

Σν παγθάθη λα απνηειείηαη απφ ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ (πφδηα) θαη ηα 

μχια θαζίζκαηνο (θάζηζκα) θαη λα είλαη κήθνπο πεξίπνπ 1,85κ. 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε Αξθηηθνχ Κχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο 

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 
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κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ  πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

Σν ρξψκα ζα είλαη επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.  

 

3. Νηνπδηέξα εμσηεξηθνύ ρώξνπ από αλνμείδσην αηζάιη 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην αηζάιη, πνπ εγγπάηαη 

αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε. Η βάζε λα είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη πνπ λα 

επηηξέπεη λα ζηεξεσζεί ε ληνπδηέξα πνιχ εχθνια. (Πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία 

απνμήισζεο παιαηψλ ληνπδηέξσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ). 

 

4. Κακπίλα παξαιίαο  

 Ξχιηλν απνδπηήξην- θακπίλα παξαιίαο , δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,00κ.Υ 

1,00κ. Υ 2,30κ. χςνο θαη ζθειεηφ απφ εκπνηηζκέλν μχιν, καδί κε βάζε μχιηλε . 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο 

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή φπσο πξνδηαγξάθεηαη 

δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

5.Ξύιηλνο ηξαπεδνπαγθνο κε παγθάθηα 

Γηαζηάζεσλ κήθνο 2,0κ., πιάηνο 2,0κ. θαη  χςνο 0,80κ. πεξίπνπ. 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο  

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%).  

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 
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ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο λα απνηεινχλ 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. Σέινο φιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, 

ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

6.Όκπξέια  παξαιίαο (ςάζηλε) 

Ξχιηλνο ηζηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν, ζθειεηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν 

ελαιιαθηηθά απφ αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα ή αινπκίλην. Δπηθάιπςε 

απφ χθαζκα, μχιν, Rattan, πιεθηά θχθηα, μεξά θχιια, ρφξηα, ςάζα, πιεγκέλν 

θαιάκη. 

 

7.Κηόζθη εμάγσλν κε αζθαιηηθό θεξακίδη 

Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 4,50 κέηξα κε χςνο 3,20 κ. 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε αξθηηθνχ Κχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο 

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

Βάζεηο πάθησζεο: 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε 

θνιψλα λα δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο λα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο 
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«Π», ηα νπνία λα αγθαιηάδνπλ ηελ θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

πεξαζηέο βίδεο. ην θάησ κέξνο ηνπο λα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε 

ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν απφ κπεηφ. 

ην έδαθνο λα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία λα 

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ 

εδάθνπο. 

 

8.Κηόζθη εμάγσλν κε αζθαιηηθό θεξακίδη 
Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 3,60 κέηξα κε χςνο 3,00 κ. 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο 

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

Βάζεηο πάθησζεο: 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα λα 

δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο λα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο 

«Π», ηα νπνία λα αγθαιηάδνπλ ηελ θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

πεξαζηέο βίδεο. ην θάησ κέξνο ηνπο λα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε 

ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν απφ κπεηφ.  

ην έδαθνο λα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία λα 

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ 

εδάθνπο. 

 

9. Πόξηα μύιηλεο πεξίθξαμεο κήθνπο κέρξη 2,00κ. 

Η μπιεία είλαη λα πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ  ή αλάινγεο πνηφηεηαο 

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 
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Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια θαη 

αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 

Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

10. Ξύιηλε πεξίθξαμε αλάινγεο ηεο πθηζηάκελεο ζηε ζέζε 

“Κνθθηλόβξαρνο”. 

Η μπιεία λα είλαη πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ ή αλάινγεο πνηφηεηαο  

πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο πγξαζίαο 16-

18%. Η ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%). 

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηελ βαθή. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο 

επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

11. Πνδειαηνζηάηεο 15 ζέζεσλ  

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα 

ειεθηξνζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Να κελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα λα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια 

θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δίλνληαο κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζηελ βαθή. 
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Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

12.Πηπζζόκελε κπάξα 

Πηπζζφκελε αξζξσηή κπάξα parking απφ γαιβαληζκέλε ραιπβδνζσιήλα 

δηακέηξνπ Φ50mm. Η κπάξα λα δηαζέηεη ηξία (3) πφδηα απφ γαιβαληζκέλε 

ραιπβδνζσιήλα δηακέηξνπ Φ50mm δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 950mm X 450mm. Η 

κπάξα λα δηαζέηεη ελζσκαηνκέλε θιεηδαξηά ζην πφδη αληηζηήξημεο θαη 

αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην επάλσ κέξνο ψζηε λα γίλεηαη επδηάθξηηε απφ ηνπο 

νδεγνχο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο ηε κέξα θαη ηε λχρηα. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α. Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001 θαη πηζηνπνηεηηθφ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ISO 14001. 

β. Κάζε εξγνλνκηθή ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνλ πξναλαθεξφκελν 

εμνπιηζκφ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηηο 

παξαιίεο, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ ζα απνθιίλεη 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο & 

Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγία, αληνρέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε 

Δπξσπατθά πξφηππα. 

γ. Γήισζε γηα ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηερληθή βνήζεηα εθ 

κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε δηαζθάιηζεο αληαιιαθηηθψλ 

γηα πέληε (5) ρξφληα. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ ππεξεζία, κε πξνζθφκηζε φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη φζσλ δεηγκάησλ απαηηεζνχλ. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.30.6662.14 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

55.000,00 €. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

55.000,00 €, πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

2. Έγθξηζε δαπάλεο θαη ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 51.893,70 €, ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.6662.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 

3. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 

   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππ’ όςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 12 ηνπ Ν. 2286/95 πεξί «Πξνκεζεηψλ 

Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/01.02.95 

ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ) 

5. Σελ κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζε ηνπ ΤΠ. Δ. Πεξί ΔΚΠΟΣΑ 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ). 

7. Σν Π.Γ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε Οδεγία 

2004/18/ΔΚ». 

8. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3306/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) 

«Δμαίξεζε πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π.» . 

9. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3305/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) 

«θαζνξηζκφο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ πξνκεζεηψλ θαηά θσδηθφ 

είδνπο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

δηελεξγείηαη α) κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή β) απεπζείαο αλάζεζε.   

10. Σελ Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945Β) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζ. 13 ηνπ Ν. 2503/97» 

11. Η αξηζ. 35130/739/9-8-2010 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4281/8-8-2014 «Καλφλεο  ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».  

13. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζέκα 

εηδψλ. 

14. Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηα. 

15. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 55.000,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ 

Κ.Α. 02.30.6662.14 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 105/2016 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 

26/02/2016 ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 51.893,70 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 105/2016 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 51.893,70 €, ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.6662.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 

4. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

ΠΠ ξξ νν θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   
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Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην 

έηνο 2016, κε πξνυπνινγηζκφ 51.893,70 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(23%) ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ απνηειείηαη απφ: 

 Σελ παξνχζα δηαθήξπμε,  

 Σελ ηερληθή έθζεζε 

 Σνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

 Σελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

 Σε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη αθνξνχλ 

ζε πιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 

51.893,70 € κε Φ.Π.Α. (23%).  

Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

θαησηέξσ θσδηθφ εμφδσλ:  

 

Κ.Α. Πεξηγξαθή Κ.Α. Πηζηψζεηο 2016 

02.30.6662.14 

Πξνκήζεηα πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

παξαιίεο έηνπο 2016 

51.893,70 € 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 

ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : 32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ηελ εκεξνκελία 17ε ηνπ κελφο 

Μαξηίνπ 2016, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30 π.κ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

δηαγσληζκφο αθπξσζεί ή  θξηζεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηφπν ηελ   

24
ε
 ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε θαη κε ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ 10:30 π.κ.    

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 17/3/2016, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ, ψξα 10:30 π.κ., ΣΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΣΑΝΑΓΡΑ (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο Σ.Κ.:32009) 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε 

πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο www.tanagra.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη απφ 

ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ / Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, ηειέθσλν 

2262351130 & 2262351136, θαμ 2262351117. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: 

 α) Ηκεδαπά θπζηθά πξόζσπα: 

 1) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη αθ΄ ελφο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αθεηέξνπ σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 2) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.     

 β) Αιινδαπά θπζηθά πξόζσπα:  

 1)Πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη, σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

 2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα εθφζνλ κεηαθξάδνληαη εηο ηελ Διιεληθή 

γιψζζα ζην εμσηεξηθφ απφ αξκφδηα Αιινδαπή ή Διιεληθή Αξρή (πρ Πξνμελείν) 

νθείινπλ λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (apostyle) γηα λα είλαη απνδεθηά σο 

έγθπξα. 

γ) Σα Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαηαζέηνπλ ζαλ 

δηθαηνινγεηηθά φια ηα παξαπάλσ έγγξαθα θαζψο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο 

έγγξαθα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 Δθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ: 
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1. Νφκηκε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ εγρεηξίδνληα ηελ πξνζθνξά κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. 

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα αλαθέξεη φηη 

ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ θαη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη: 

 Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α 

 Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ηέινο 

 Όηη ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα 

5. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001 

θαη πηζηνπνηεηηθφ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001. 

6. Γήισζε γηα ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηερληθή βνήζεηα 

εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε δηαζθάιηζεο 

αληαιιαθηηθψλ γηα πέληε (5) ρξφληα. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππό πξνκήζεηα  εηδώλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο 

είδε.          

Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Μεηά ηελ θαηάζεζε 

ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε 

ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο, ή κε ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή 

ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη 

απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ 

εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

Οη Ο.Δ., Δ.Δ.  Δ.Π.Δ θαη Μνλ. ΔΠΔ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππν ή 

επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλεο, 

φπσο απηέο ζα εκθαίλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ 

αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, εθδφζεσο ηξηκήλνπ 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο. Δπηπιένλ, 

ην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο  ησλ Δ.Π.Δ.θαη Μνλ. Δ.Π.Δ   ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ  Φ.Δ.Κ. 
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Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ α) ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζφζνλ θαη ηελ εληνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξφληα 

δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη, καδί κε ην Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη απηφ δεκνζηεπζεί θαη 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε φια ηα ζπκβφιαηα κε ηηο 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. λνκίκσο 

δεκνζηεπκέλα. 

Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα 

κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη 

(μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδνκέλε 

εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο 

ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή 

ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή. 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο 

ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, 

πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη: 

1. απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή  

2. φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,  

Δπίζεο φια ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα 

ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014.  

 Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνδεηθλχεη φηη απηφο 

έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο 

πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 90 εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 1% ηεο θαζαξήο 

πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 421,90 

€. (άξζξν 157 παξ. 1α ηνπ Ν. 4281/2014). 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ 

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 2% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο Φ.Π.Α. Σν 

πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.  
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Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε 

εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο αθνχ έρεη γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

θέξεη εμσηεξηθά ηηο θάησζη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

 Η θξάζε ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

 Η επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  

 Ο ηίηινο ηεο πξνκεζείαο, ν αξηζκφο κειέηεο θαη ε εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

  Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (πεξηγξαθή αλά είδνο ή αλά νκάδα εηδψλ). Η 

ηερληθή πεξηγξαθή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ή ζπκπιεξσζεί κε ηερληθά 

θπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ βαζκνινγνχληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη 

πξνζθνξέο κε ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά. 

    Κάζε εξγνλνκηθή ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνλ πξναλαθεξφκελν 

εμνπιηζκφ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηηο 

παξαιίεο, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ ζα απνθιίλεη 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο & 

Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγία, αληνρέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε 

Δπξσπατθά πξφηππα. 

β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα 

θέξεη θαη απηφο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φπσο αλαγξάθνληαη 

αλσηέξσ.  

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη 

λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο. 

Οη κεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο ηηκέο κνλάδνο ζηηο ηηκέο 

ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ εηδψλ θιπ, ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ έδξα ησλ Γ.Δ..  

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. 
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Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 

θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά 

κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. 

Καηφπηλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Η Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζέληεο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηνπο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή δελ ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ 

γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη γηα 

φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.  

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίλνληαη απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά 

είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 

δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

  ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο 

πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε 

ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, εθόζνλ έρεη 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη 

απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο αλαθνίλσζεο αλάζεζε, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Με ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΥΡΟΝΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ΓΩΓΔΚΑ (12) 

κήλεο, αξρφκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηελ παξαιαβήο φισλ ησλ πνζνηήησλ.  
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Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο  δύν (2)  εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.  

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ ππεξεζία, κε πξνζθφκηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη φζσλ δεηγκάησλ απαηηεζνχλ. 

Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 

δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή 

παξαιαβήο πξνηείλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, 

κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ 

ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ 

πξνζθεξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξφβιεςεο φισλ ησλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη πιηθά 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο. Καηά ζπλέπεηα ε επηπιένλ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ 

ρξήζε επί έιιαηνλ πνζνηήησλ άιισλ πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα πιηθά πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, ε Τπεξεζία ζα ππνβάιεη ζηνλ αλάδνρν αίηεκα 

γηα πξνκήζεηα πιηθψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

απνζηείιεη ζηνλ αλάδνρν ην ζρεηηθφ δειηίν παξαγγειίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιηθψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, ν αλάδνρνο ζα ιάβεη θαλνληθφ δειηίν 

παξαγγειίαο κε ηηο ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο. 

   

ΑΡΘΡΟ 14ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο 

ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ  

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ΓΩΓΔΚΑ (12) 

κήλεο, αξρφκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηελ παξαιαβήο φισλ ησλ πνζνηήησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΈΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α  

  

ΑΡΘΡΟ 17ν 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο 

επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηπρφλ επαλαιεπηηθήο.  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν. 3548/07. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην site ηνπ Γήκνπ www,tanagra .gr  θαζψο θαη απφ ηα 

γξαθεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο  Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Σκ. 

Πξνυπνινγηζκνχ – Λνγηζηεξίνπ – Πξνκεζεηψλ. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζα 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (άξζξν 46, Ν.3801/09) 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 143/2016 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 1.  ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

2. ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

3. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

 

4. ΚΟΤΡΟΤΣΟ ΜΙΥΑΗΛ  

 

 

5. ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ  
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