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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..164/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..11ης/6/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 11η Ιουνίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 18672/7-6-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών µε τη 
δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης–∆ιάθεση πίστωσης ύψους 157.667,12€ (συµπ. Φ.Π.Α. 
23%) για το έργο µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000 € µε Φ.Π.Α. για 
έξοδα δικαστικού επιµελητή για επιδόσεις Αιτήσεων ∆ιόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 308/95)/ 
Ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/95) στην διαδικασία Κτηµατολογίου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 64.628,56€ για το έργο: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προµήθειας Υλικών και Εργασιών, ∆απάνης 
και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση την Αποκατάσταση της Βλάβης του 
Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Κιβωτιδίων και 
Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Οικοδοµικών 
Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 8ο:. «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1026 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 16892/29.5.2013 για 
την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΡΑΣΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -220- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -330- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. TΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑ 
ΟΡΕΣΤΗ  περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -232,11- ευρώ για ζηµία που υπέστη το κάτω µέρος 
του ∆ΧΕ  αυτ/του (ταξί)  από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ  14ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013». 
ΘΕΜΑ  15ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013 για την πληρωµή επιβληθέντος προστίµου από την Επιθεώρηση 
Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε γιατρό εργασίας» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κ ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πρόπτωση σ’ αυτό κάδου σκουπιδιών. – Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Κρητικού Παρασκευή)». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ η οποία υπέστη 
ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα – Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Απολυµαντικού µέσου νερού»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» 
και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος     3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κυριακούλη Ελευθερία, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..164/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Οικοδοµικών 
Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 46/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 19/2013 Μελέτης «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών», 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 82.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, 
 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» του ∆ήµου 

∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 82.000,00 Ευρώ σε βάρος των 
παρακάτω Κ.Α. µε τους αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2013). 

 
 

30.6662.0001 Προµήθεια Σκυροδέµατος  28.000,00 
    

30.6662.0006 Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγράµµισης Οδών  10.000,00 
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30.6662.0012 Προµήθεια Σιδήρου  5.000,00 

    

25.6662.0007 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών για 
Ανάγκες Υπηρεσίας Ύδρευσης  10.000,00 

    
10.6661.0001 Υλικά Επισκευής & Συντήρησης Κτιρίων  17.900,00 

    
30.6661 Υλικά Συντήρησης& Επισκευής Κτιρίων  11.100,00 

    
 ΣΥΝΟΛΟ  82.000,00 

 
  
 

  
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Καταψηφίζω την εισήγηση 

διότι, όπως κατ΄ επανάληψη έχω καταγγείλει, η σύνθεση – στελέχωση της Ο.Ε.  είναι 
παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να είναι επίσης 
παράνοµες».  
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  

� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  

� την 46/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας  

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 19/2013 Μελέτη «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών», 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 82.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού δηµόσιου 
ανοικτού διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιος Στέφανος, ...../06/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ :   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ               Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  & Α.∆ιάκου  
Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Χαράλαµπος Μυλωνάς 
ΤΗΛ.: 2132030623, FAX.: 2132030630 

e-mail: milonas@dionysos.gr 
 

 

ΘΕΜΑ :  «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών » 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

 

 Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 

19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 

άρθρου 158  και του άρθρου 209. 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)  

6. του Ν.3548/2007/ΦΕΚ Α 68 «Καταχώρηση ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

Β.  1. Την υπ’αριθ. 46/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού   Συµβουλίου 

2.  Την υπ’ αριθ. ……../11.06.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  µε την   
οποία ψηφίστηκε πίστωση 82.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος των 
Κ.Α.30.6662.0001, 30.6662.0006, 30.6662.0012, 25.6662.0007 , εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της  υπ’αριθ.19./2013 µελέτης για την «Προµήθεια οικοδοµικών ειδών» και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
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3.Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

4.Τις υπ’ αριθµ. …../ 2013 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

5.Την υπ’ αριθµ. 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης των 
επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ. 

6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια  οικοδοµικών υλικών 

 

 

6 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά στο 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών ή για την κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της 
υπ’αριθ.19/2013 µελέτης για την προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 

  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
    
 ΟΜΑ∆Α Α: ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ   
    
1 ΑΜΜΟΣ  ΣΑΚΟΥΛΑ 25 ΚΙΛΩΝ 1 
2 ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 17 
3 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ 2,5 
4 3Α  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 17 
5 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 2 
6 ΓΑΡΜΠΙΛΙ  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 18 
7 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΣΑΚΟΣ    ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ 1 
8 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ  2,5 
9 ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 
10 ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ  14 
11 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ ( 15x25)  ΤΕΜΑΧΙΟ 16 
12 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ (15x15) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 
13 ΤΟΥΒΛΟ ∆ΙΠΛΟ (9x12x12) ΤΕΜΑΧΙΟ 0,11 
14 ΤΟΥΒΛΟ ΜΟΝΟ (6x9x19)  ΤΕΜΑΧΙΟ 0,11 
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ  4 
16 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 50 ΚΙΛΩΝ   7 
17 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ   6 
18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 50 ΚΙΛΩΝ   11 
    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Α ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

17.000 

    
    
 ΟΜΑ∆Α Β: ΥΛΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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1 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 ΛΙΤΡΟ 31 
2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 10 ΛΙΤΡΟ 33 
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 10 ΛΙΤΡΟ 27 
4 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ 1 ΚΙΛΟ 2,5 
5 ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΑΡΕΤΙΝΑ  20 ΚΙΛΟ 8 
6 ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ 6,5 
7 ΝΤΟΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 1 ΚΙΛΟ 6,5 
8 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
9 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
10 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
11 ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗ 18 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 7,5 

12 
ΡΟΛΟ ΑΠΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ 

18cm ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

13 ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤ. ΧΡΗΣΗ 18 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 7,5 
14 ΠΙΝΕΛΟ ΜΙΚΡΟ No1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
15 ΠΙΝΕΛΟ ΜΕΣΑΙΟ No2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
16 ΠΙΝΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ No3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
17 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ No2 1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
18 ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,2 
19 ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,4 
20 ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
21 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,6 
22 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 

23 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
7,5 

24 WHITE SPIRIT 4 ΛΙΤΡΑ 7,5 
25 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
26 ΣΤΟΚΑ∆ΟΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
27 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1 ΛΙΤΡΟ 3,2 

28 
ΧΟΝΤΡΟ ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 
2,4 

29 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 5 ΛΙΤΡΑ 12 
30 ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΕΥΚΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ 18 
31 ΜΙΝΙΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ 15 
32 ∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 125x22x1mm ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
33 ∆ΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 4mm ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
34 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 2,5 mm ΚΙΛΟ 2,8 
35 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 2 mm ΚΙΛΟ 2,8 
36 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΙΛΟ 40 

37 
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 230x22x2 

mm ΤΕΜΑΧΙΟ 
2,8 

38 ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΙΛΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
39 ΣΚΟΥΠΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,8 
40 ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,8 
41 ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,3 
42 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,7 
43 ΧΤΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 
    
    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Β ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

17.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Γ: ΞΥΛΕΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
1 ΤΑΒΛΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25x100 M3 350 
2 ΜΑ∆ΕΡΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25cm x 3-4m M3 350 
3 ΚΑ∆ΡΟΝΙ 3,5x5/5x5/5x7/5x10 M3 330 
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4 MDF ΓΥΜΝΟ 3,05x1,22x16mm M2 8,5 
5 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x21 mm M2 21 
6 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x18 mm M2 17 
7 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x15 mm M2 13 
8 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x12 mm M2 11 
9 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x10 mm M2 8,5 
10 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x6 mm M2 7,5 
11 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x4 mm M2 4,5 
12 ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ Φ10x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 17 
13 ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Φ8x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 11 
    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Γ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

5.000 

    

 

 
 
 
 
 
  

 

 ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    

1 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
40x40x2 ΤΩΝ 6m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 16 

2 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
60x40x2 ΤΩΝ 6m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

3 ΚΑΣΑ ΒΝ 40 ΤΩΝ 5,5m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
4 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 20x20x3 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 6,5 
5 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 30x30x3 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
6 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 40x40x4 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 17 

7 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆Η ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 4ΜΕΤΡΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 21 

8 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ 1000x2000x2 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 
9 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ 1250x2500x2 ΤΕΜΑΧΙΟ 57 

10 ΜΑΣΙΦ Φ16 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
11 ΛΑΜΑ 40x0,5 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
12 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
13 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ12 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
14 ΣΥΡΤΗΣ ΤΩΝ 30cm ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

15 

ΒΙ∆Α ΕΞΑΓΩΝΗ Φ6x60 
ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΡΟ∆ΕΛΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,4 

    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
∆ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

8.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Ε: ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
1 C12/15 Μ3 57 
2 C16/20 Μ3 58 
3 C20/25 Μ3 59 

4 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Μ3 1,70 

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ Μ3 3 
6 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ Μ3 11,50 
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ΤΩΝ 8,5 m3 
    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Ε ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

28.000 

    
    

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ (ΠΡΩΤΗ 
ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο 
Π 600 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο 
Π 800 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 450 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 
1200 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 
1200 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 

 

Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη 
ραµποτέ Π 2000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ 
Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη 
ραµποτέ Π 2000 x Y 2200 mm, 
διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ 
Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη Π 
1000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 600 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη Π 2000 
x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5,  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 
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Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

 Παράθυρο σταθερό, Π 800 x Y 
800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 130 

 Παράθυρο σταθερό µε χώρισµα, Π 
3000 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 360 

 Παράθυρο επάλληλο δίφυλλο, Π 
1200 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

 Παράθυρο επάλληλο τρίφυλλο, Π 
3000 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 900 

    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΣΤ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

7.000 

    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Α - ΣΤ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

82.000 

Ο µειοδότης σε κάθε οµάδα είναι ο συµµετέχων που θα χορηγήσει τη µεγαλύτερη επί τοις εκατό 
µέση έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. 
 
  Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
    Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α (αριθ. µελέτης 19/2013) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος)  την ……………………. 2013 ηµέρα 
……………….. µε   ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9.30 πµ και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών την 10.00πµ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λήγει η 
προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται 
ως εκπρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 
οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  

     ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

        1.   Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νοµικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8        
     ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισµοί 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο     

Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού θα συντάσσονται στην 
Ελληνική.  

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να  είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 
εκ των πρωτοτύπων εγγράφων και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα.  
Κατατεθειµένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόµιµα επικυρωµένη µετάφραση δε 
λαµβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως µη προσκοµισθέντα.  
 
Αποτελούν εξαίρεση στις µεταφράσεις τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύµβολα, οι αριθµητικοί 
τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού.  

Συγκεκριµένα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

5.1 Οι Έλληνες πολίτες 
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α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτια του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 5% της προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης της προµήθειας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τα είδη που 
προσφέρει, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 της 
παρούσης διακήρυξης. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
(γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

5.2 Οι Αλλοδαποί  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) 
του εδαφίου 4.1. 

δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
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5.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 4.1 και 4.2 εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

5.4  Οι συνεταιρισµοί  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 4.1 της παραγράφου αυτής. 

5.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 

β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου 
µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της 
προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την 
προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε 
αυτό. 

β) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την 
επίδειξη της ταυτότητάς των. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν µε εκπρόσωπο, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης  βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Για τις 
ανώνυµες εταιρείες, το εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει 
την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  
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γ) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους 
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, έκαστος προµηθευτής θα προσκοµίσει επί ποινή 
αποκλεισµού του από τη συνέχεια του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 

� Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές 
της µελέτης.  

� Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 
µε αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει έτοιµο προς λειτουργία το υπό προµήθεια 
υλικό σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί υπό νοµικούς περιορισµούς. 
� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς ∆ηµοσίου ή 

σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  
� Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων 

και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Φάκελος Προσφοράς 

7.1  Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισµού 
της αντίστοιχης προσφοράς. 

7.2  Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως από 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία απαραίτητα θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση). 

7.3  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο 
κύριο φάκελο όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) Με κεφαλαία γράµµατα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
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δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε) Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 

7.4  Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία σε δύο αντίγραφα και ειδικότερα: 

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 4 & 5 της παρούσας, µε τη 
σειρά που αυτά ζητούνται καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και κατάλληλα δεµένα 
σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους και η εγγύηση συµµετοχής. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον κύριο φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ". 

β) Καλά σφραγισµένο χωριστό υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου 
έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παρ. 7.3 της παρούσης. 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα 
συγκεκριµένα και µόνο είδη της µελέτης σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα δηµοσίευσης κ.λ.π. ) 
εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  

7.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, τις µονογράφει και τις σφραγίζει. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους 
της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΩ93-Λ2Υ



Σελίδα 16 από 32 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τρόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού — Κατακύρωση - Σύµβαση 

8.1 Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε κύριο φάκελο που θα περιέχει:  

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ζητούνται µε βάσει την παρούσα διακήρυξη. 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καθορίζονται από τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 

µελέτης. 
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο 

που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσης  διακήρυξης. 

8.2  Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρία ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη 
εταιρία ή ένωση προµηθευτών που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι 
προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

8.3  Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών δηµόσια την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία. 

8.4 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Η οικονοµική 
προσφορά δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και 
παραδίδεται στην υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη ή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 

8.5 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 

8.6 Κατόπιν η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων και 
αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται οι οποίοι και ειδοποιούνται για να παραλάβουν τις 
σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. 

8.7 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  

8.8 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
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8.9 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν 
παρελήφθησαν από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 

8.10 Κατόπιν η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία  όσων έγιναν δεκτοί στο 
διαγωνισµό, δηλαδή εάν τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές της Μελέτης και 
είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό που προορίζονται, και κατόπιν ενηµερώνει σχετικά 
τους γενόµενους δεκτούς για την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών τους τρεις (3) ηµέρες τουλάχιστον πριν αυτή πραγµατοποιηθεί. 

8.11 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.14  Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα από τα άρθρα 19, 20, 21, 24 
& 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Εγγυήσεις 

9.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) για τα είδη που προσφέρει. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά 
υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις 
ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜE και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις 
προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται 
από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε 
µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι 
εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 

β. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη, 

3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 

4. τον αριθµό της εγγύησης, 

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
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7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 

8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαίρεσης και διζήσεως, 

9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση, 

10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου, 

11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 

12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό 
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

γ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και καλής λειτουργίας 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης και καλής λειτουργίας του υλικού, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 9.1.γ.  

9.3  Εγγύηση προκαταβολής δεν προβλέπεται να δοθεί. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

10.1  Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης 
των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
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απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

10.4 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τα έξοδα της σύµβασης καθώς και κάθε είδους νόµιµες 
κρατήσεις και ο ∆ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον ισχύον ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο Ισχύς Προσφορών 

11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή, ανεξάρτητα απ' 
οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα ενός 
(1) έτους από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  

11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για 
αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες 
κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί ο µειοδότης για την κατάρτιση της σύµβασης και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 12ο Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

12.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική  Επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε 
απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού και για τη 
δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

12.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
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όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

12.3  Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/2010. Η άσκηση της 
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση της παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.  

ΑΡΘΡΟ 13ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι 
πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ 14ο Χρόνος Παράδοσης των Υλικών 

14.1 Ο χρόνος παράδοσης των  υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται τµηµατικά µετά την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης , κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το Τµηµα Προµηθειών του ∆ήµου. 

14.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

14.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 

14.4 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν 
είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι του µισού 
αυτού. 

14.5 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των 
συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις 
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 15ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παράδοση 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσης επιβάλλονται τα όσα στα άρθρα 33 & 34 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 

16.1  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

16.2  Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14° της 
παρούσης. 

16.3  Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' 
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' αριθµό 11389/93 απόφασης 
του Υπ. Εσωτερικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17° Εγγύηση 

17.1 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι το υλικό που θα 
προµηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και θα είναι απαλλαγµένο από οποιοδήποτε 
κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε εργασία 
κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για 
την οποία προορίζεται. Επίσης ότι θα είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που έχει αναφέρει 
στην προσφορά του. 

17.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) έτος και θα αρχίζει 
από την ηµέρα παραλαβής του υλικού πλήρους και έτοιµου λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από προσκόµιση 
τιµολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του 
προµηθευτή και αφού προηγηθεί η παραλαβή των υλικών, πλήρως συναρµολογούµενων έτοιµων 
για λειτουργία (όπου χρειάζεται)  από την αρµόδια Επιτροπή .  

ΑΡΘΡΟ 19Ο  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα προς προµήθεια είδη θα είναι είδη εµπορίου, καινούργια και αµεταχείριστα, από εύφηµα εργοστάσια και 

οίκους κατασκευής µε πιστοποίηση ποιότητας (ISO) της παραγωγικής τους διαδικασίας, από πρώτες ύλες 

άριστης ποιότητας, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και 

ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζονται, µε εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού, εργασίας 

κατασκευής και εγκατάστασης, όπου τυχόν αυτά προϋποτίθενται, π.χ. ανοιγόµενο παράθυρο αλουµινίου. 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, σε ποσότητες ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, στην 

αποθήκη του δήµου ή σε όποιο άλλο σηµείο εντός του δήµου τυχόν απαιτηθεί µε ευθύνη του αναδόχου. 

 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης έχει συνταχθεί ανά οµάδες συγγενών υλικών, π.χ. υλικά χρωµατοπωλείου, 

ξυλεία, κλπ., προκειµένου να είναι εφικτή η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είτε για µία µόνο οµάδα ή και 

περισσότερες οµάδες ή όλες τις οµάδες στο σύνολο. 

 

Ο µειοδότης σε κάθε οµάδα είναι ο συµµετέχων που θα χορηγήσει τη µεγαλύτερη επί τοις εκατό µέση 

έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων συγκεκριµένες ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν για προµήθεια, π.χ. δεν είναι γωνστό εκ των 

προτέρων ότι ο δήµος θα χρειαστεί συγκεκριµένη ποσότητα ακρυλικού ή πλαστικού χρώµατος από τα υλικά 

χρωµατοπωλείου ή συγκεκριµένη ποσότητα κόντρα πλακέ συγκεκριµένου τύπου από τα υλικά ξυλείας ώστε 

να εφαρµοστούν επί µέρους εκπώσεις σε κάθε είδος και να υπολογιστεί κατόπιν η συνολική έκπτωση στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό έκαστης µίας οµάδας υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 20ο Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

Σχετικά µε τη µελέτη του διαγωνισµού µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι στα 
γραφεία του ∆ήµου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου - Άγιος Στέφανος, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.  

Η παρούσα διακήρυξη καθώς και τα τεύχη της µελέτης δίδονται από το αρµόδιο Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου έως την προηγούµενη ηµέρα από την ηµέρα  διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν 3861/2010 και θα δηµοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ………..………. και 
….……………… καθώς και στις τοπικές (ή νοµαρχιακές) εφηµερίδες 
…………….………………… 

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/2011 και θα αποσταλεί 
στο εµπορικό  επιµελητήριο, και στον ΕΟΜΜΕΧ. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις και τυχόν επαναλήψεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Πληροφορίες δίδονται από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, αρµόδιος υπάλληλος 
Χαράλαµπος Μυλωνάς και στο τηλέφωνο 213 20 30 623. 
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      Ο ∆ήµαρχος 

 

 

Ιωάννης Καλαφατέλης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2013 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
  
     
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η µελέτη αυτή συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να προµηθευτεί διάφορα υλικά που 
χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικές εργασίες, π.χ. σκυρόδεµα, χρώµατα, σιδηρικά, ξυλεία, κλπ., τα 
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οποία είναι αναγκαία στις διάφορες µικροσυντηρήσεις κτίριων και εγκαταστάσεων υποδοµών που 
υλοποιούν τα συνεργεία τεχνιτών του ∆ήµου. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 82.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και η 
σκοπιµότητά της έχει εγκριθεί µε τη 46/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης 
του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ). 
 
 
Ο Συντάξας 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Ελέγχθηκε 
 
Αγγελική Κουρουπάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τ.Υ. 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Άννα Αγγελίνα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τ.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
    
 ΟΜΑ∆Α Α: ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ   
    
1 ΑΜΜΟΣ  ΣΑΚΟΥΛΑ 25 ΚΙΛΩΝ 1 
2 ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 17 
3 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ 2,5 
4 3Α  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 17 
5 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 2 
6 ΓΑΡΜΠΙΛΙ  ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 18 
7 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΣΑΚΟΣ    ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ 1 
8 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ  2,5 
9 ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 
10 ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ  14 
11 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ ( 15x25)  ΤΕΜΑΧΙΟ 16 
12 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ (15x15) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 
13 ΤΟΥΒΛΟ ∆ΙΠΛΟ (9x12x12) ΤΕΜΑΧΙΟ 0,11 
14 ΤΟΥΒΛΟ ΜΟΝΟ (6x9x19)  ΤΕΜΑΧΙΟ 0,11 
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ  4 
16 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 50 ΚΙΛΩΝ   7 
17 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ   6 
18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 50 ΚΙΛΩΝ   11 
    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

17.000 

    
    
 ΟΜΑ∆Α Β: ΥΛΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
1 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 ΛΙΤΡΟ 31 
2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 10 ΛΙΤΡΟ 33 
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 10 ΛΙΤΡΟ 27 
4 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ 1 ΚΙΛΟ 2,5 
5 ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΑΡΕΤΙΝΑ  20 ΚΙΛΟ 8 
6 ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ 6,5 
7 ΝΤΟΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 1 ΚΙΛΟ 6,5 
8 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
9 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
10 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 
11 ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗ 18 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 7,5 

12 
ΡΟΛΟ ΑΠΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ 

18cm ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

13 ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤ. ΧΡΗΣΗ 18 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 7,5 
14 ΠΙΝΕΛΟ ΜΙΚΡΟ No1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
15 ΠΙΝΕΛΟ ΜΕΣΑΙΟ No2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
16 ΠΙΝΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ No3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
17 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ No2 1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
18 ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,2 
19 ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,4 
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20 ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
21 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,6 
22 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 

23 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
7,5 

24 WHITE SPIRIT 4 ΛΙΤΡΑ 7,5 
25 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
26 ΣΤΟΚΑ∆ΟΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,8 
27 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1 ΛΙΤΡΟ 3,2 

28 
ΧΟΝΤΡΟ ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 
2,4 

29 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 5 ΛΙΤΡΑ 12 
30 ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΕΥΚΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ 18 
31 ΜΙΝΙΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ 15 
32 ∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 125x22x1mm ΤΕΜΑΧΙΟ 1,6 
33 ∆ΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 4mm ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
34 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 2,5 mm ΚΙΛΟ 2,8 
35 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 2 mm ΚΙΛΟ 2,8 
36 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΙΛΟ 40 

37 
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 230x22x2 

mm ΤΕΜΑΧΙΟ 
2,8 

38 ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΙΛΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
39 ΣΚΟΥΠΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,8 
40 ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,8 
41 ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,3 
42 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,7 
43 ΧΤΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 
    
    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

17.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Γ: ΞΥΛΕΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
1 ΤΑΒΛΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25x100 M3 350 
2 ΜΑ∆ΕΡΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25cm x 3-4m M3 350 
3 ΚΑ∆ΡΟΝΙ 3,5x5/5x5/5x7/5x10 M3 330 
4 MDF ΓΥΜΝΟ 3,05x1,22x16mm M2 8,5 
5 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x21 mm M2 21 
6 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x18 mm M2 17 
7 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x15 mm M2 13 
8 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x12 mm M2 11 
9 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x10 mm M2 8,5 
10 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x6 mm M2 7,5 
11 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x4 mm M2 4,5 
12 ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ Φ10x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 17 
13 ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Φ8x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 11 
    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

5.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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1 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
40x40x2 ΤΩΝ 6m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 16 

2 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
60x40x2 ΤΩΝ 6m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

3 ΚΑΣΑ ΒΝ 40 ΤΩΝ 5,5m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
4 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 20x20x3 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 6,5 
5 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 30x30x3 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
6 ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 40x40x4 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 17 

7 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆Η ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 4ΜΕΤΡΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 21 

8 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ 1000x2000x2 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 
9 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ 1250x2500x2 ΤΕΜΑΧΙΟ 57 

10 ΜΑΣΙΦ Φ16 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
11 ΛΑΜΑ 40x0,5 ΤΩΝ 6m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
12 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,2 
13 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ12 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
14 ΣΥΡΤΗΣ ΤΩΝ 30cm ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

15 

ΒΙ∆Α ΕΞΑΓΩΝΗ Φ6x60 
ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΡΟ∆ΕΛΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,4 

    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

8.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Ε: ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    
1 C12/15 Μ3 57 
2 C16/20 Μ3 58 
3 C20/25 Μ3 59 

4 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Μ3 1,70 

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ Μ3 3 

6 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8,5 m3 
Μ3 11,50 

    

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Ε 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

28.000 

    
    

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ (ΠΡΩΤΗ 
ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο 
Π 600 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 
+ 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο 
Π 800 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 450 
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Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 
1200 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 
1200 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5 µε περιµετρική ασφάλιση, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 

 

Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη 
ραµποτέ Π 2000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη 
ραµποτέ Π 1000 x Y 2200 mm, 
διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ 
Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη 
ραµποτέ Π 2000 x Y 2200 mm, 
διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ 
Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη Π 
1000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ 
Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 600 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη Π 
2000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5,  Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ 
Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 

 Παράθυρο σταθερό, Π 800 x Y 
800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, 
λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 130 

 Παράθυρο σταθερό µε χώρισµα, 
Π 3000 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ 
Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 360 

 Παράθυρο επάλληλο δίφυλλο, Π 
1200 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ 
Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

 Παράθυρο επάλληλο τρίφυλλο, Π 
3000 x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 
4 + 5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ 
Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 900 

    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

7.000 
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ΦΠΑ 
    
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑ∆ΩΝ Α - ΣΤ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

82.000 

 
Ο Συντάξας 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Ελέγχθηκε 
 
Αγγελική Κουρουπάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τ.Υ. 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Άννα Αγγελίνα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τ.Υ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η τεχνική περιγραφή των προς προµήθεια υλικών προκύπτει µονοσήµαντα από την ονοµασία 
τους για το είδος της εργασίας που προορίζονται και την πηγή προµήθειας τους, π.χ. γυαλόχαρτο 
ψιλό στα υλικά χρωµατοπωλείου, πλάκα πεζοδροµίου λευκή στα οικοδοµικά υλικά, κ.ο.κ. 
 
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι είδη εµπορίου, καινούργια και αµεταχείριστα, από εύφηµα 
εργοστάσια και οίκους κατασκευής µε πιστοποίηση ποιότητας (ISO) της παραγωγικής τους 
διασικασίας, από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζονται, µε 
εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού, εργασίας κατασκευής και εγκατάστασης, όπου τυχόν αυτά 
προϋποτίθενται, π.χ. ανοιγόµενο παράθυρο αλουµινίου. 
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, σε ποσότητες ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες, στην αποθήκη του δήµου ή σε όποιο άλλο σηµείο εντός του δήµου τυχόν απαιτηθεί µε 
ευθύνη του αναδόχου. 
 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης έχει συνταχθεί ανά οµάδες συγγενών υλικών, π.χ. υλικά 
χρωµατοπωλείου, ξυλεία, κλπ., προκειµένου να είναι εφικτή η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είτε 
για µία µόνο οµάδα ή και περισσότερες οµάδες ή όλες τις οµάδες στο σύνολο. 
 
Ο µειοδότης σε κάθε οµάδα είναι ο συµµετέχων που θα χορηγήσει τη µεγαλύτερη επί τοις εκατό 
µέση έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές 
εκ των προτέρων συγκεκριµένες ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν για προµήθεια, π.χ. δεν 
είναι γωνστό εκ των προτέρων ότι ο δήµος θα χρειαστεί συγκεκριµένη ποσότητα ακρυλικού ή 
πλαστικού χρώµατος από τα υλικά χρωµατοπωλείου ή συγκεκριµένη ποσότητα κόντρα πλακέ 
συγκεκριµένου τύπου από τα υλικά ξυλείας ώστε να εφαρµοστούν επί µέρους εκπώσεις σε κάθε 
είδος και να υπολογιστεί κατόπιν η συνολική έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έκαστης 
µίας οµάδας υλικών. 
 
Ο Συντάξας 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ελέγχθηκε 
Αγγελική Κουρουπάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τ.Υ. 
Θεωρήθηκε 
Άννα Αγγελίνα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τ.Υ. 
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2. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
διαθέτει πίστωση ποσού €82.000,00 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τους 
αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

 
30.6662.0001 Προµήθεια Σκυροδέµατος  28.000,00 

    
30.6662.0006 Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγράµµισης Οδών  10.000,00 

    
30.6662.0012 Προµήθεια Σιδήρου  5.000,00 

    

25.6662.0007 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών για 
Ανάγκες Υπηρεσίας Ύδρευσης  10.000,00 

    
10.6661.0001 Υλικά Επισκευής & Συντήρησης Κτιρίων  17.900,00 

    
30.6661 Υλικά Συντήρησης& Επισκευής Κτιρίων  11.100,00 

    
 ΣΥΝΟΛΟ  82.000,00 

 
Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος.  
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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