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Αθήνα  5/5/2020 

 

Γ/ΝΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ Κ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

Η παπούζα μελέηη αθοπά ηην ππομήθεια ζθπαγίδυν, πποκειμένος να καλςθθούν οι ανάγκερ ηυν ςπηπεζιών ηος Γήμος για ηο έηορ 

2020-21 . Για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ έσει πποβλεθθεί η ανάλογη πίζηυζη ζηον πποϋπολογιζμό ηος Γήμος έηοςρ 2020-21, η οποία  θέπει ηον   

Κ.Α. 6614.999 (ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ) Η ππομήθεια θα εκηελεζθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 4412/16 με απεςθείαρ 

ανάθεζη. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 2ΔΣΙΑ από ηη ανάπηηζη ηηρ ζύμβαζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ. 

Η δαπάνη ηηρ ανυηέπυ ππομήθειαρ έσει πποϋπολογιζμό  20-21    4.674,80 ανά   έηορ  € με ηον Φ.Π.Α. 24% ήηοι   9.349,60   για 2 

έτη  CPV : 35121500-3 

Ο ανάδοσορ  καηά ηην εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ επιβάλλεηαι να ηηπεί ηιρ ςποσπεώζειρ ζηοςρ ηομείρ ηος κοινυνικοαζθαλιζηικού και επγαηικού δικαίος, 

πος έσοςν θεζπιζηεί από ηο δίκαιο ηηρ Ένυζηρ, ηο εθνικό δίκαιο, ζςλλογικέρ ζςμβάζειρ ή διεθνείρ διαηάξειρ , πεπιβαλλονηικού, κοινυνικού και 

επγαηικού δικαίος, οι οποίερ απαπιθμούνηαι ζηο Παπάπηημα XIV ηος Πποζαπηήμαηορ Β' ηος νόμος 4412/16. 

Η ππομήθεια θα γίνει με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ ζηο ζύνολο ηυν 

ειδών .  

  Σα ηεσνικά ζηοισεία ηυν πποζθεπομένυν ειδών θα ππέπει να ζςμθυνούν απόλςηα με ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηιρ ηεσνικέρ μαρ 

πποδιαγπαθέρ. 

 
Περιεχόμενα 
 
  
Α. TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Β. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Γ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. θπαγίδα ξύλινη ελαζηική δύο θέζευν (ΔΙΗΓΗΣΗ-ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ) διαζη.5Υ3,5cm 

2. θπαγίδα ξύλινη ελαζηική ηπιών θέζευν (ΔΙΗΓΗΣΗ-ΣΜΗΜ/ΡΥΗ-Γ/ΝΣΗ) διαζη.7Υ3,5cm 

3. θπαγίδα ξύλινη ελαζηική ηεζζάπυν θέζευν (ΔΙΗΓΗΣΗ-ΣΜΗΜ/ΡΥΗ-Γ/ΝΣΗ-ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ) διαζη.9Υ3,5cm 

4. θπαγίδα ξύλινη ελαζηική πένηε θέζευν (ΔΙΗΓΗΣΗ-ΣΜΗΜ/ΡΥΗ-Γ/ΝΣΗ- ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ-ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ) διαζη.11Υ3,5cm 

5. θπαγίδερ ξύλινερ ελαζηικέρ διαζη. 6,5cm 

6. α)1 ζειπά  
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7. β)2 ζειπέρ 

8. γ)3 ζειπέρ & επιπλέον ζειπά 

9. θπαγίδερ ξύλινερ ελαζηικέρ διαζη. 8cm 

10. α)1 ζειπά 

11. β)2 ζειπέρ 

12. γ)3 ζειπέρ & επιπλέον ζειπά 

13. θπαγίδερ ηπογγςλέρ ξύλινερ : Η ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΘΑ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ ΔΠΑΛΛΗΛΟΤ ΚΑΙ ΟΜΟΚΔΝΣΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ, ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ 

Ο ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΘΑ ΔΥΔΙ ΓΙΑΜΔΣΡΟ 0,04 μ. ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΣΙΘΔΣΑΙ ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΟΝ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΙ ΛΔΞΔΙ «ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΟΙ ΛΔΞΔΙ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ». 

14. Αςηόμαηερ ζθπαγίδερ διαζη.:36X11, 46X18, 68X28σιλ.R-40 4cm. ΜΔΥΡΙ 2 ΔΙΡΔ 

15. θπαγίδα ξύλινη ςπεπμεγέθη (μέσπι 15cmX3cm) .  

 

Ο ΕΙΗΓΗΣΗ  Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Ο Δ/ΝΣΗ 

   

ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 20-21 

ΕΙΔΟ         

ΦΡΑΓΙΔΕ 2020 2021 €  φνολο € 

ΦΡΑΓΙΔΑ ΔΤΟ ΘΕΕΩΝ  25 25 
      

12,00                   600,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΡΙΩΝ ΘΕΕΩΝ  25 25 
      

12,00                   600,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕΑΡΩΝ ΘΕΕΩΝ  25 25 
      

15,00                   750,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΝΣΕ ΘΕΕΩΝ  25 25 
      

16,00                   800,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 6,5cm ΜΙΑ ΕΙΡΑ 25 25 
         

3,50                   175,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 6,5cm ΔΤΟ ΕΙΡΕ 25 25 
         

3,50                   175,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι  6,5cm ΣΡΕΙ ΕΙΡΕ 25 25 
         

4,00                   200,00    

ΕΠΙ  ΠΛΕΩΝ ΕΙΡΑ (4ΕΙΡΕ) 25 25 
         

4,50                   225,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 8 cm MIA ΕΙΡΑ 25 25 
         

4,50                   225,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι  8 cm ΔΤΟ ΕΙΡΕ 25 25 
         

4,80                   240,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 8 cm ΣΡΕΙ ΕΙΡΕ 25 25 
         

5,00                   250,00    

ΕΠΙ  ΠΛΕΩΝ ΕΙΡΑ (4ΕΙΡΕ) 25 25 
         

6,00                   300,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 25 25 
         

8,00                   400,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ 25 25 
      

12,00                   600,00    

ΦΡΑΓΙΔΑ υπερμεγεθη (μεχρι 
15cmΧ3cm) 25 25 

      
40,00               2.000,00    

ΤΝΟΛΟ 375 375   7.540,00 

φπα 24%                  1.809,60    

ανα  ετος με φπα 24%                  4.674,80    

συνολο με φπα                   9.349,60    

 

Ο ΕΙΗΓΗΣΗ  Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Ο Δ/ΝΣΗ 

   

ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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Β.ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 Έξοδα μεηαθοπάρ ηυν ςπό ππομήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαπύνοςν ηον ππομηθεςηή. 

 Οι ποζόηηηερ ηος πποϋπολογιζμού είναι ενδεικηικέρ, διόηι δεν μποπεί να πποβλεθθούν εκ ηυν πποηέπυν οι ακπιβείρ ποζόηηηερ 

ηυν ειδών, πος θα απαιηηθούν από ηιρ  ςπηπεζίερ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ. Ωρ εκ ηούηος μποπεί ο Γήμορ να αςξομειώζει ηιρ 

ποζόηηηερ ηυν ειδών αλλά μέσπι ηος ύτοςρ ηος  ζςμβαηικού ποζού πος πποβλέπεηαι για ηο  έηορ €.  

 Δνδέσεηαι επίζηρ να μην αποπποθηθούν  όλερ οι ποζόηηηερ και καηά ζςνέπεια όλο ηο ποζόν ηηρ ζύμβαζηρ. 

 ηη ζςνολική ηιμή εκάζηηρ πποζθοπάρ νοούνηαι υρ πεπιλαμβανόμενερ όλερ γενικώρ οι κπαηήζειρ και δαπάνερ για ηην ππομήθεια, 

μεηαθοπά και παπάδοζη ηυν ςλικών. 

 Η παπαλαβή ηυν ςλικών θα γίνει από ηην απμόδια καηά ηο Νόμο Δπιηποπή. Ο ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να ανηικαηαζηήζει κάθε 

ηεμάσιο πος ήθελε αποδεσθεί ελαηηυμαηικό.   Σόπορ παπάδοζηρ ζηην Κ.Τ ηος Γήμος Λιοζίυν 22. 

  Γεν απαιτείται ΚΑΜΜΙΑ εγγυητική . 

 Ο ππομηθεςηήρ εγγςάηαι κα βεβαιώνει ηο αμεηάβληηο ηυν ηιμών για ολόκληπο ηο διάζηημα ηηρ ζύμβαζηρ  

 Η καηακύπυζη θα γίνει με κπιηήπιο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του άρθρων, ενώ ο ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να καηαθέζει 

πποζθοπά για ηο ζύνολο ηυν ειδών (1-15) ηος άπθπος ζθπαγίδερ . 

 Η παπάδοζη ηυν ζθπαγίδυν θα είναι ημημαηική αναλόγυρ ηυν αναγκών ηος Γήμος. Με κάθε γπαπηή ειδοποίηζη – παπαγγελία θα ππέπει να 

ςλοποιείηαι ενηόρ ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών και θα παπαδίδεηαι με εςθύνη κ ενέπγειερ ηος ππομηθεςηή.  

 Οι ανυηέπυ ενέπγειερ θα γίνονηαι πάνηα ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Αποκένηπυζηρ & Γιοίκηζηρ. 

 Όποιο ζηοισείο ή όπορ δεν αναγπάθεηαι ζηην παπούζα, καλύπηεηαι από ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 «Γημόζιερ ζςμβάζειρ 

Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 3 20174/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» και αποηελούν αναπόζπαζηο ημήμα αςηήρ, 

καθώρ και ηιρ ζσεηικέρ πεπί ππομηθειών διαηάξειρ ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ, όπυρ εκάζηοηε ιζσύοςν. 

Η ςλοποίηζη ηηρ παπούζαρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθυνα με: 

α) Σιρ δ/ξειρ ηος Ν.4412/16  

β) Σιρ δ/ξειρ ηος Ν.3463/06 (Κ.Γ.Κ.)  

 
 
 

Ο ΕΙΗΓΗΣΗ  Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Ο Δ/ΝΣΗ 

   

ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

Ο ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ……………………………………………………………………………………………………………ΜΔ ΔΓΡΑ…………………………………… 

Γ/ΝΗ ………………………………………………………………………………ΣΗΛ…………………………………..κιν. ηηλ…………………………………………….. 

E mail………………………………………………………………..ΑΦΟΤ ΔΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΓΙΑΚΤΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΥΔΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ , ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΙ ΠΡΟΦΔΡΩ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΙΜΔ . 

 
 

ΕΙΔΟ    

ΦΡΑΓΙΔΕ ΣΕΜΑΧΙΑ € τεμ € συνολο 

ΦΡΑΓΙΔΑ ΔΤΟ ΘΕΕΩΝ     

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΡΙΩΝ ΘΕΕΩΝ     

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕΑΡΩΝ ΘΕΕΩΝ     

ΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΝΣΕ ΘΕΕΩΝ     

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 6,5cm ΜΙΑ ΕΙΡΑ    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 6,5cm ΔΤΟ ΕΙΡΕ    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι  6,5cm ΣΡΕΙ ΕΙΡΕ    

ΕΠΙ  ΠΛΕΩΝ ΕΙΡΑ (4ΕΙΡΕ)    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 8 cm MIA ΕΙΡΑ    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι  8 cm ΔΤΟ ΕΙΡΕ    

ΦΡΑΓΙΔΑ μεχρι 8 cm ΣΡΕΙ ΕΙΡΕ    

ΕΠΙ  ΠΛΕΩΝ ΕΙΡΑ (4ΕΙΡΕ)    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΡΟΓΓΤΛΗ    

ΦΡΑΓΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ    

ΦΡΑΓΙΔΑ υπερμεγεθη (μεχρι 15cmΧ3cm)    

ΤΝΟΛΟ    

φπα 24%    

ςυνολο με φπα     

ΟΛΟΓΡΑΦΩ     

 
 

 

 

 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                                                                                              ΑΘΗΝΑ ………………… 
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