16PROC005016146 2016-08-31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Βορριά Μαρία
FAX.: 2132030630
e-mail: vorria@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 29/08/2016
Αριθ. Πρωτ : 23389
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 1554/30-8-16

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆Κ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.820,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’
185/1993)
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ»,
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
ζ. της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών»,
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις".
ια. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις».
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου
4 Την 132/13-7-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.
5 Την 147/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διόρθωσης της αριθµ. 132/13-7-2016
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον Κ.Α του προϋπολογισµού 2016 και τον τίτλο.
6. Την υπ’ άριθµ 274/ 29/8/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η
διάθεση πίστωσης του ποσού των 37.820,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0010 µε τίτλο «Προµήθεια και
τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου
∆ιονύσου» Προϋπολογισµού 2016 β) η 13/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί
όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού
δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου»
7.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
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Πρόχειρο διαγωνισµό
µε
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 274/2016 ΑΟΕ
προϋπολογισµού δαπάνης 37.820,00€ τριάντα επτά
χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρω
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της προµήθειας
«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ Αγίου
Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για 60 ηµέρες στο ποσό των 37.820,00€ τριάντα επτά
χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρω συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7135.0010 µε
τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆Κ. Αγίου
Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου» (ΠΑΥ 759/2016)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α/Α
CPV 45212220-4
1

Αρ.
τιµολο
γίου

Μ.Μέτρ.

Ποσότητες

Τιµή
µονάδος
(€)

Σύνολο (€)

1

m2

610,00

50,00

30.500,00

ΦΠΑ

7.320,00

ΣΥΝΟΛΟ

37.820,00

Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού
δαπέδου

Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης :
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1Ο
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου
1-Αγ. Στέφανος) την 7η Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη . ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 9:30 και ώρα λήξης της αποδοχής
των προσφορών η 10:00
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη
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Άρθρο 2 Ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης
16PROC005016146
2016-08-31
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την «Προµήθεια
και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό
Γυµναστήριο της ∆.Κ Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου»που περιλαµβάνονται στην 13/2016 Μελέτη της
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά σειρά ισχύος τα
κατωτέρω:
1.Η παρούσα διακήρυξη.
2 Η 13/2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παράρτηµα Α)
3.Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά του
Άρθρο 3 Ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή.
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί
συγκεκριµένη νοµική µορφή.
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την
εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο
προσωπικό.
Άρθρο 4 Ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)
1)Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)
«δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών
πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143
.
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το γνήσιο της
υπογραφής) .
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής περιγραφής (13/2016 Μελέτης
διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών) , τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός
των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν.
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην
οποία να δηλώνεται ότι:
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση.
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση.
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.)

3

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος
των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το αντικείµενο της διακήρυξης. Η µή συνάφεια θα
οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών
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από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως οι
συµµετέχοντες (φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κλπ) είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

*** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α- και εφόσον αφορούν τον ίδιο
επαναληπτικό διαγωνισµό και βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε υπογραφή του νοµίµου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι «………..τα
συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’αριθµ πρωτ…….. …….διαγωνισµό»
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών
και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Αναλυτική και πλήρη περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές της 13/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ) της παρούσης.
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα
ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική
δαπάνη σε ευρω, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα.
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους
φορείς αυτούς .
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄).
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών.
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 5
16PROC005016146 2016-08-31
ο

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

5.1
Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό
και ορίζει τον εκπρόσωπό της.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και
Ε.Ε. ΙΚΕ κλπ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών.
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ,
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. Στέφανος 14565
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε
χωριστό φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονοµική προσφορά
τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ.
Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι η Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου 2016
και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.
Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 90
ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις

16PROC005016146 2016-08-31
Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)
«δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών
πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014)
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και
κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της
προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο.
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8ο
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Α) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη
διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά.
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού.
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι
θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη Οικονοµική Προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική
δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και
οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο.
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους
της διακήρυξης απορρίπτονται.
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται
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Άρθρο 9ο
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
9.1 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.
9.2 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 όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
9.3 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.
.

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 10ο
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε
περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς
ανάδοχο υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96).
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10) δέκα
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή.
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτεται.
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο11ο
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και για 60
ηµέρες
και πάντα σύµφωνα µε τους όρους της 13/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών .
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Άρθρο 12ο
Παράταση της σύµβασης
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου
της προµήθειας
προκύψουν αιτιολογηµένες
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να
παραταθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου(έγκρισης
της παράτασης ) πριν τη λήξη της σύµβασης και σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 13/2016
Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Άρθρο 13 ο
Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης της Σύµβασης
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα
(10) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να
έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει
την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα
(10) ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος .
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και
της λήξης της σύµβασης

Άρθρο 14 ο
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993).
Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας
ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την
αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του
αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης.

Άρθρο 15ο
Αθέτηση όρων της Σύµβασης
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού
και της σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον
∆ήµο να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική
παρέµβαση
Άρθρο 16 ο
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του
αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής
προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄
Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68
Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3
του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα
νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο ∆ιονύσου.
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Άρθρο 17ο
Αναπροσαρµογή Τιµών
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών
Άρθρο 18ο
Τιµές προσφοράς
1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €.
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση
των προσφορών
Άρθρο19ο
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους της 13/2016
Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Άρθρο20ο
Τρόπος Πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 1(παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-52013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού
τιµολογίου και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, παραστατικό µε το οποίο
θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του
ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 16
άρθρο της παρούσας διακήρυξης)
E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άρθρο21ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από
το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου ,
Αγ. Στέφανος .Αρµόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία, e-mail : vorria@dionysos.gr. τηλ:2132030636

Άρθρο22ο
∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης,
περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο στο και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60

O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α.Μ. : 13/2016
Π/Υ : 37.820,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ AΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΣΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η µελέτη αφορά την εκτέλεση προµήθειας και τοποθέτησης ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό
γυµναστήριο ∆.Κ. Aγίου Στεφάνου. Πρόκειται για δάπεδο χώρων προπόνησης Κλειστών Γυµναστηρίων
για αθλήµατα που οι ειδικοί Κανονισµοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης
ή λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.
Η σύνταξη της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και
τους κανόνες καλαθοσφαίρισης όπως αυτοί ορίσθηκαν από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία.
Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση δαπέδου αθλητικού χώρου επιφανείας Ε=610,00 τµ
µε παρκέτο , από λουρίδες ξύλου, οι οποίες τοποθετούνται σε ψευδοπάτωµα µε σκελετό από
καδρόνια.
Η µελέτη της προµήθειας έχει τελικό προϋπολογισµό 37.820,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

10 / 06 / 2016
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

13 /

06 / 2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

13

/

06

/ 2016

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

1
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Α.Μ. :

13 /2016

Π/Υ : 37.820,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ AΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΣΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Προµήθεια και τοποθέτηση
ξύλινου αθλητικού δαπέδου

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

10

/ 06 / 2016

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρ.
τιµολο
γίου

Μ.Μέτρ.

Ποσότητες

Τιµή
µονάδος (€)

Σύνολο (€)

1

m2

610,00

50,00

30.500,00

ΦΠΑ

7.320,00

ΣΥΝΟΛΟ

37.820,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

13 / 6 / 2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

13
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/ 2016

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

1
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Α.Μ. :

13 /2016

Π/Υ : 37.820,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ AΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΣΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΗ
Το ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή χώρων προπόνησης
Κλειστών Γυµναστηρίων για αθλήµατα που οι ειδικοί Κανονισµοί κατά περίπτωση πολλές φορές
απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.
Πρόκειται για σύστηµα κατασκευής (µε κύριο υλικό το ξύλο) που, για να εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά συµπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, αποτελείται από δύο
διακεκριµένες στρώσεις – υποσυστήµατα:
• Το υποσύστηµα «υπόβαση»
• Το υποσύστηµα «τελική επίστρωση»
1.1. Το υποσύστηµα «υπόβαση» και το υποσύστηµα «τελική επίστρωση»
Το υποσύστηµα «υπόβαση» είναι αυτό που κυρίως εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ελαστικότητας, αναπήδησης µπάλας, αντοχές κλπ. που ένα αθλητικό δάπεδο πρέπει να διαθέτει, σε
συνδυασµό βέβαια µε την επιλογή του υποσυστήµατος «τελική επίστρωση» το οποίο, πέραν της
συµµετοχής του στη διαµόρφωση της ολοκληρωµένης κατασκευής – εικόνας του ξύλινου αθλητικού
δαπέδου (στο βαθµό που τα υλικά του επιτρέπουν) καθορίζει τελικά την αισθητική αλλά οπωσδήποτε
και τη χρήση (καθαρά αθλητική, πολλαπλή) του αθλητικού αυτού δαπέδου.
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κατωτέρω περιγράφεται ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της υπόβασης και τελικής επίστρωσης των
µονίµων ξύλινων αθλητικών δαπέδων που η Γενική Γραµµατεία έχει επιλέξει για τα σχετικά έργα που
εκτελεί.

3. ΞΥΛΙΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

1

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται κατωτέρω).
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3.1. Υπόβαση
3.1.1. Προστασία υγρασίας – Φράγµα υδρατµών
Για την προστασία του µόνιµου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατµούς και υγρασίες, το
υφιστάµενο δάπεδο από σκυρόδεµα πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί το ξύλινο δάπεδο θα
σφραγισθεί, µετά από τον απαραίτητο επιµελή καθαρισµό, µε την εφαρµογή τριπλής ασφαλτικής
επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σε τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά
στρώση.
3.1.2. Ειδικές εργασίες τοποθέτησης βάσεων στήριξης αθλητικού εξοπλισµού
Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το µόνιµο ξύλινο αθλητικό
δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την µετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων στερέωσης του
προβλεπόµενου αθλητικού εξοπλισµού. Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα µικροδιορθώσεων ως
προς την τελική και ακριβή τοποθέτησή τους στην φάση αυτή θα διανοιχτούν οπές στο υφιστάµενο
από σκυρόδεµα δάπεδο του κλειστού γυµναστηρίου στις οποίες θα τοποθετηθούν τσιµεντοσωλήνες,
διαµέτρου 10 εκ. τουλάχιστον µεγαλύτερης από εκείνη της αντίστοιχης βάσης και µήκους 10 εκ.
τουλάχιστον µεγαλύτερου από εκείνο της αντίστοιχης βάσης, που θα στερεωθούν µε γαρµπιλόδεµα.
Στη φάση της κατασκευής του φράγµατος υδρατµών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα καλύψουν και το
τµήµα των παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από σκυρόδεµα του κλειστού
γυµναστηρίου.
Στη συνέχεια και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώµατος του ξύλινου δαπέδου, στερεώνεται
στον καθένα από τους παρακάτω τσιµεντοσωλήνες η αντίστοιχη βάση, µε την µεγίστη δυνατόν
ακρίβεια και µε το πώµα της τοποθετηµένο σε απόλυτη περασιά µε το πέτσωµα του ξύλινου δαπέδου
που κόβεται γύρω – γύρω από τη βάση και εδράζεται στο χείλος του τσιµεντοσωλήνα.
Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου, µορφώνεται πάνω από κάθε βάση, τετραγωνική
οπή, διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του πλάτους των χρησιµοποιούµενων λωρίδων
δαπέδου (π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) , οι διαγώνιοι της οποίας συµπίπτουν µε το κέντρο του
πώµατος των βάσεων. Αντίστοιχα κατασκευάζεται από λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήµατος
πώµα, τελικών διαστάσεων 1,0 – 1,5 χιλ. µικρότερων από εκείνων της τετραγωνικής οπής, που
συγκολλείται πάνω στο µεταλλικό πώµα της βάσης µε τη βοήθεια εποξειδικής ρητίνης ταχείας πήξεως.
Το πώµα αυτό τρίβεται και προστατεύεται µε βερνίκι όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο δάπεδο. Η
αφαίρεσή του, προκειµένου να τοποθετηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού εξοπλισµού, γίνεται µε
βρεγµένη βεντούζα µε βάση την αρχή της διαφοράς πιέσεως _Ρ = 1 Atm.

3.1.3.Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις λωρίδες δαπέδου όσο και στην ξυλεία υπόβασής
του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά, δεν θα είναι µικρότερο του 6% και µεγαλύτερο του
10% (DIN 280/5 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996).
Εν συνεχεία, περιγράφονται µε τη σειρά τους, αναλυτικά, οι απαιτούµενες εργασίες:
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση µε την κατασκευή του µονίµου ξύλινου
αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριµένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια, θα ληφθεί πρόνοια να
τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωµένο δάπεδο να απέχει από οποιοδήποτε σταθερό εµπόδιο όπως

1

π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία σκυροδέµατος κ.λ.π., απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών - 7 εκατοστών,
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προκειµένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση
του δαπέδου στην περίπτωση συστολοδιαστολών.

3.1.4. Σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο πάνω στην προστατευµένη από υγρασία και
υδρατµούς επιφάνεια του δαπέδου του γυµναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες λευκής
ξυλείας (ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε κάνναβο, 50 εκ.Χ 50 εκ. σε
όλη την επιφάνεια. Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω
από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν οµοαξονικά, κοµµάτια από ασφαλτόπανα, διαστάσεων
τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ.,(ένα τουλάχιστον ή περισσότερα εφ’ όσον απαιτηθεί), µε
τα οποία θα καλυφθούν και οι υψοµετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν, ώστε η επιφάνεια
που θα τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο να είναι απολύτως οριζόντια.

3.1.5. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον µεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν µε 4 καρφιά η
κάθε µία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) µήκους 48 εκ. πλάτους 12 εκ.
και πάχους 2,2 εκ.

3.1.6. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον µεγάλο άξονα της αίθουσας και στη µέση
των αποστάσεων µεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν µε δύο καρφιά για κάθε σηµείο
διασταύρωσης, τετράµετρες και οι µισές δίµετρες τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22
χιλ. , ώστε οι µατίσεις να µην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία αλλά σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).

3.1.7. Το πέτσωµα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 2,2 χιλ.. θα καρφωθεί
κάθετα στον µεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην προηγούµενη στρώση µε δύο καρφιά σε κάθε
διασταύρωση µε τρόπο ώστε να αφήνεται µεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι τάβλες του πετσώµατος θα
τοποθετηθούν και αυτές µε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).
Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, δηλαδή τακάκια και τάβλες, θα πρέπει πριν από την
τοποθέτησή τους, να έχουν εµποτιστεί µε κατάλληλο µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο υγρό
(συντηρητικά ξύλου) εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, σε ειδικό εργοστάσιο
εµποτισµού.

3.2. Τελική επίστρωση – Λωρίδες δαπέδου

3.2.1. Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα
τοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον µεγάλο άξονα της αίθουσας, µε πεσσοειδή
διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου που θα χρησιµοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή
τους θα περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες µε προστατευτικό µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο υγρό
και στη συνέχεια αφού µείνουν τέσσερις τουλάχιστον µέρες για να στεγνώσουν, θα περαστούν σε όλες
τους τις επιφάνειες µε αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα ξεκινήσει από τον
κατά µήκος κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν πλευρές της. Κάθε ένα στοιχείο θα
στερεώνεται πάνω στο πέτσωµα µε καρφιά Τ, που έχουν νευρώσεις και µήκος 6 εκ., 3 τον αριθµό, για
λωρίδα δαπέδου µήκους 550 χιλ. και 5 τον αριθµό, για λωρίδα δαπέδου µήκους 1200 χιλ., εναλλάξ µε
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Το αρσενικό – θηλυκό από τη µία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο µε το αρσενικό –
θηλυκό της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα τοποθετούνται εκατέρωθεν, του µεγάλου
άξονα της αίθουσας, θα διαθέτουν όµοιες εντορµίες δεξιά και αριστερά του άξονα ώστε να
προσαρµόζεται σ’ αυτές συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα – πλακέ που θα κολληθεί.

3.2.2. Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου

ΕΙ∆ΟΣ

∆ΡΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΒ χωρίς ρόζους

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά τουλάχιστον
ΜΗΚΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΑΧΟΣ

550

55
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3.2.3. Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη σε όλη την επιφάνεια του ξύλινου µονίµου αθλητικού
δαπέδου συµπεριφορά, όλες οι λωρίδες δαπέδου θα πρέπει να έχουν:
Το ίδιο ακριβώς µήκος (ΙΣΟΜΗΚΕΙΣ)
Να τοποθετούνται µε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS)
Να διαθέτουν εντορµία (λούκι) και προεξοχή (τόρµο) σε όλες τις πλευρές τους
(σόκορα – µικρές και παράλληλα µε τα νερά – µεγάλες)

3.2.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην οµοιόµορφη και αισθητικά αποδεκτή εµφάνιση της
επιφάνειας χρήσης του δαπέδου. Για την διασφάλισή των παρά πάνω επιβάλλεται και ο επί τόπου
έλεγχος της οµοιοχρωµίας των λωρίδων δαπέδου ή τουλάχιστον το λύσιµο και η ανάµειξη των
δεµάτων των λωρίδων δαπέδου πριν από την τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση που η διαφορά της
απόχρωσης των λωρίδων δαπέδου είναι καταφανής ενδέχεται να απορριφθεί µέρος του υλικού.

3.2.5. Οποιαδήποτε αµφιβολία προκύψει για το είδος και την ποιότητα των προσκοµιζόµενων στο
έργο λωρίδων δαπέδου, µεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας, αρµόδια όργανα για την έκδοση σχετικού
πιστοποιητικού, θεωρούνται τα επίσηµα και αναγνωρισµένα ινστιτούτα ή φορείς τεχνολογίας ξύλου της
Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής κοινότητας, η δε δαπάνη έκδοσής του βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.

3.2.6. Το τρίψιµο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά τους να
είναι κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της επιφάνειας παρατίθενται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Σε εφαρµογή πήχη µήκους 0,1µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 0 χιλ.
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Σε εφαρµογή πήχη µήκους 1µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 1 χιλ.
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Σε εφαρµογή πήχη µήκους 4µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 3 χιλ.
Σε εφαρµογή πήχη µήκους 10µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 4 χιλ.
Σε εφαρµογή πήχη µήκους 15µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 5 χιλ.
Ο πίνακας αυτός µπορεί να συµπληρώνεται και µε ενδιάµεσες τιµές που παρεµβάλλονται γραµµικά µε
αντίστοιχη στρογγυλοποίηση των επιτρεπόµενων ανοχών σε χιλιοστά.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίµατος, η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου µε
το αστάρι (primer) της προηγούµενης παραγράφου καταστρέφεται και απαιτείται εκ νέου εφαρµογή
της.

3.2.7. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίµατος και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο
του 24ώρου, ώστε να µην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του περιβάλλοντος, το
δάπεδο θα προστατευθεί εκ νέου µε αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού µετά
την ωρίµανση του οποίου θα εφαρµοστεί η πρώτη στρώση του βερνικιού.

3.2.8. Η γραµµογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων προβλέπονται
από την µελέτη, θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς των
αντίστοιχων διεθνών οµοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωµατισµούς της γραµµογράφησης των πιο
πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερµανικός κανονισµός DIN 18032 και
είναι:
για το BASKET BALL: Μαύρο
για το VOLLEY BALL : Μπλέ
για το HANDBALL: Πορτοκαλί
ή άλλοι χρωµατισµοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές Οµοσπονδίες.
Το υλικό των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση, να είναι
συµβατό µε το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιµοποιηθεί και θα εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις, ώστε
τελικά τα χρώµατα της γραµµογράφησης να παραµείνουν ανεξίτηλα.

3.2.9. Η δεύτερη στρώση βερνικιού του δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα καλύψει την
γραµµογράφηση για λόγους προστασίας και θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του ξύλινου
δαπέδου.
Γενικά πρέπει να σηµειωθεί ότι, πριν εφαρµοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η προηγούµενη θα
τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η δυνατότητα διόρθωσης, µικροατελειών αλλά και οι
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση της επόµενης στρώσης.

3.2.10. Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει µε υφιστάµενα ανοίγµατα (κουφώµατα) του κλειστού
γυµναστηρίου, όπου εκ των πραγµάτων προκύπτει υψοµετρική διαφορά µεταξύ επιφάνειας χρήσης
του ξύλινου δαπέδου και άλλων διαµορφωµένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου αποδυτηρίων, αποθηκών,
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διαδρόµων κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο – ράµπα η επιφάνεια χρήσης του
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εκείνη του ξύλινου δαπέδου του αγωνιστικού χώρου (τύπος
λωρίδων δαπέδου, προστατευτικά βερνίκια).

3.3. Αποδεκτά βερνίκια & χρώµατα γραµµογράφησης
Το βερνίκι που θα χρησιµοποιηθεί για το βερνίκωµα των µονίµων αθλητικών δαπέδων,
συµπεριλαµβανοµένων του ασταριού και των χρωµάτων της γραµµογράφησης θα είναι
πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού παρόµοιου τύπου µε Export – Extra της BERGER – SEIDLE
ή EUKULA , µε ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, αντιανακλαστικό (δηλ. µατ ή σατινέ) και
αντιολισθητικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγµένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του
γερµανικού κανονισµού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συµπεριφορά σε ολίσθηση, ανακλαστικότητα
φωτός κ.λ.π.

4. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Το κενό που δηµιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, µεταξύ της επιφάνειας
έδρασής του (πλάκα σκυροδέµατος) και των λωρίδων δαπέδου, στην περίµετρο της επιφάνειάς του,
θα παραµείνει ανοικτό για τον εξαερισµό του και θα προστατευθεί από συσσώρευση απορριµµάτων
αντικειµένων κ.λ.π., µε διάτρητη διατοµή – περιθώριο εξαερισµού και προστασίας σχήµατος
ανισοσκελούς γωνίας 80/140 χιλ. από γαλβανισµένη διάτρητη στραντζαριστή λαµαρίνα του εµπορίου
πάχους 1,2 χιλιοστών.
Η παραπάνω διάτρητη διατοµή θα κόβεται κυκλικά, στα σηµεία εκείνα που απαιτείται, προκειµένου να
περνάνε µέσα από τα ανοίγµατα αυτά τα στοιχεία των βάσεων τοποθέτησης του διαχωριστικού
κιγκλιδώµατος αθλητών κοινού, (όπου αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί) θα στερεώνεται µε 2
τουλάχιστον βίδες για κάθε δίµετρο τµήµα της, µετά πλαστικών βυσµάτων τύπου UPAT, HILTI κλπ.
στο υφιστάµενο από σκυρόδεµα δάπεδο του κλειστού γυµναστηρίου.
Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεµα υφιστάµενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει ανωµαλίες, θα
χρησιµοποιηθούν σαν ρυθµιστές ύψους, σωληνάκια καταλλήλου µήκους από σκληρό πλαστικό PVC,
µέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες στερέωσης.
Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατοµής που εφάπτεται στην περατωµένη και έτοιµη για χρήση
επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από προστατευτική διατοµή – profil σχήµατος Π από
PVC Neoprene κ.λ.π. που στεγανοποιεί τον αρµό.

5. ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) - ΡΑΜΠΕΣ
Στους αρµούς που δηµιουργούνται µεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των κατακόρυφων επιφανειών
των υφιστάµενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώµατα) θα τοποθετηθεί ξύλινο αρµοκάλυπτρο πλάτους
8χιλ. και πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία του ίδιου είδους και ποιότητας µε εκείνη των λωρίδων του ξύλινου
δαπέδου. Τα ξύλινα αρµοκάλυπτρα θα είναι περασµένα πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες τους
τις επιφάνειες µε προστατευτικό µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο υγρό, αστάρι πολυουραιθανικής βάσης
ενός συστατικού, και δύο στρώσεις βερνικιού, στις ορατές τους επιφάνειες µε βερνίκι της ίδιας ακριβώς
ποιότητας µε εκείνη του βερνικιού µε το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η τοποθέτησή τους
θα γίνεται µε βίδες, προστατευµένες ηλεκτρολυτικά (κάδµιο, ιρίδιο, χρώµιο κ.λ.π.) κατά της
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Στα σηµεία που υπάρχουν πόρτες και θα προκύψει ανισοσταθµία µε το διαµορφωµένο
έδαφος, απαιτείται η διαµόρφωση ραµπών κυκλοφορίας µε κλίση σύµφωνα µε την
νοµοθεσία που διέπει τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Για την επιλογή και την τοποθέτηση του Μόνιµου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου απαιτείται προέγκριση
της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας:
Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει από τον προµηθευτικό οίκο ξυλείας,
τουλάχιστον για τις λωρίδες δαπέδου και για την ξυλεία της υπόβασης, βεβαίωση εξασφάλισης της
απαιτούµενης ποσότητας και ποιότητας του προσφερόµενου ξύλινου δαπέδου (το αργότερο δύο µήνες
µετά την υπογραφή της σύµβασης) έτσι ώστε η απαιτούµενη ξυλεία για την κατασκευή του δαπέδου
ν’ υποθηκευθεί έγκαιρα στον τόπο του έργου, να εγκλιµατισθεί µέχρι την τελική τοποθέτησή του
οπότε και θα εκτελεστούν οι εργασίες λείανσης, γραµµογράφησης και βερνικώµατος του ξύλινου
αθλητικού δαπέδου.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

13 / 06

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ
Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου»

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής.

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασµό
µε τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύµβασης για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου
αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυµναστήριο ∆.Κ Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου. Εργοδότης στα
παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος ∆ιονύσου.
Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόµενος µειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

ΆΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη :
1. Oι διατάξεις:
•

του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ
Β’ 185/1993).

•

του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22
του Ν.3536/07.

•

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.
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•

του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές

επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ».
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•

του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95.

•

του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.

•

της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

•

του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών».

•

την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων.

•

του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις".

2. H υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β ́)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.

ΆΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία.
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας.
β) Το Τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ) Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισµός).
ΆΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης.

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας-εργασίας αυτής δύναται να πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό
διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ. Αποφ. 11389/93).

ΆΡΘΡΟ 5ο
Σύµβαση.
Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10)
ηµερών για να υπογράψει την σύµβαση.

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της
είναι δύο (2) µήνες από την υπογραφή της.
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ΆΡΘΡΟ 6ο
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης

O προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 5%της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς τον ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος που θα υπερβαίνει κατά δύο (2) µήνες το συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια
επιτροπή. Επίσης δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, κατά ποσο που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

ΆΡΘΡΟ 7ο
Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα που
καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής υπόκειται σε
ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συµβατικής αξίας για κάθε εβδοµάδα καθυστερήσεως. Μετά
την καθυστέρηση των δύο

εβδοµάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύµβαση

εργασίας εις βάρος του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου

Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην µελέτη της προµήθειας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης
πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας του δαπέδου στον τόπο που η
υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την µεταφορά ή
αποθήκευση των.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της
υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την συµµετοχή του αναδόχου στο
διαγωνισµό δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες
µεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΆΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – ∆είγµατα
Το προµηθευόµενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών και πρότυπων.
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Τα απαιτούµενα δείγµατα εάν απαιτούνται θα λαµβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται
από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγµατα θ’ αποστέλλονται για εξέταση σε
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το
όνοµα του υλικού και του εργοστασίου, την ονοµασία της προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου.
Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
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ΆΡΘΡΟ10ο
Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή
τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή Αστυνοµικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε
περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων
και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου,
ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη
που θα προξενηθεί από το ατύχηµα.

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για την
µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά και
τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 11ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους - τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο.
Εάν µετά την ηµεροµηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το
αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 12ο
Πληρωµές

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας θα γίνεται µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται
µετά την παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών-εργασίας, και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και
πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιµολόγιο του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 13ο
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Σταθερότητα τιµών.

16PROC005016146 2016-08-31

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.

ΆΡΘΡΟ 14ο
Τροποποίηση Σύµβασης

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της Σύµβασης (συµβατικό ποσό, χρονική διάρκεια
κ.λ.π.) αποφασίζεται µετά από λήψη σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν της
σύµφωνης γνώµης των συµβαλλοµένων.

ΆΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να
προτείνει την τελεία απόρριψη της παραλαµβανοµένης εργασίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωµαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας
οριζόµενης προθεσµίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 16ο
Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συµµόρφωσης

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την
σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο
εργασίας, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών,
την κατάσταση των δρόµων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και
οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήµατα προκύψουν τα οποία µε
οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε την σύµβαση, µε την οποία υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούνται να καταθέσει τις τεχνικές προδιαγραφές του δαπέδου ( ιδιότητες συµφωνία
προτύπων κ.λ.π.) , απ’ όπου να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής µελέτης
και δείγµατα όλων των υλικών προς έγκριση από την υπηρεσία πριν την τοποθέτηση.
Όλα τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή
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αποθήκευση και χτυπήµατα, ανθεκτικά στις καιρικές µεταβολές και σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και πρότυπα.
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Ο ∆ήµος διατηρεί δε το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις.
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