ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ

Απιθμόρ Μελέηηρ 24/2017
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΧΝ
ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ»
Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο …………………€48.189,00.….....…………….…ΔΤΡΧ.
Φ.Π.Α. 24%……………………………………€11.565,36 ……..….…………...ΔΤΡΧ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ………….€59.754,36...…….……………...ΔΤΡΧ.

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ …………………

1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ
ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ»

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα βάςηκν θαη
δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη
ζρεηηθέο εξγαζίεο επηδηνξζψζεηο ζε παιαηέο εγθαηαζηάζεηο. Ο Γήκνο Μπθφλνπ κε
ηελ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εξγαζίεο ζην γήπεδν
κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x40m θαη ζην γήπεδν βφιετ δηαζηάζεσλ 18x9m ηνπ
ΓΔΛ-ΔΠΑΛ, ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x10m ηνπ 1ν Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ, ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 24x14m πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
θνηλφρξεζην ρψξν αλάκεζα ζην 1ν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ην λεπηαγσγείν ηεο
Υψξαο Μπθφλνπ (κπξνζηά απφ ην ζεαηξάθη ηεο Λάθθαο), ζην γήπεδν κπάζθεη
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 15x30m θαη ζην πξναχιην (2580 m2) ηνπ 2ν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
(Πεηεηλάξνο), θαζψο θαη ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x35m ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άλσ Μεξάο. Σα παξαπάλσ ζεκεία ιφγσ θζνξάο ζηνλ ρξφλν
ρξήδνπλ επηδηφξζσζεο ησλ δαπέδσλ, βάςηκν θαη επαλαδηαγξακκίζεηο.
Ζ παξνχζα θαηάζηαζε δελ ηα θαζηζηά ιεηηνπξγηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο
πνιίηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε
ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο
ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη κειινληηθέο εξγαζίεο.
Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη:
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΖ
ΤΝΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt)

ηεκ.

238

2

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ
(2,5lt)

ηεκ.

54

3

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ
ΝΔΡΟΤ (10lt)

ηεκ.

19

4

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ (15lt)

ηεκ.

10

5

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ

ηεκ.

1

6

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΓΗΑ
ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΓΑΠΔΓΑ (25kg)

ηεκ.

32

2

7

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

m2

200

8

ΚΟΤΡΑΑΝΗ

tn

2

9

ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

m2

5228

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε €48.189,00 ζπλ
ΦΠΑ 24% €11.565,36, ήηνη ζπλνιηθά €59.754,36.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α. 15-7332.0003 ).
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζςνοπηικού διαγυνιζμού γηα ην
ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/ 8-82016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Μχθνλνο 24-08-2017
Ζ πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 24-08-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.

3

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 24/2017

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ
ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ»

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΜΟΝ.
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

1

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt)

ηεκ.

238

50,00 €

11.900,00 €

2

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ (2,5lt)

ηεκ.

54

95,00 €

5.130,00 €

3

ΑΚΡΤΛΗΚΟ
ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ
ΝΔΡΟΤ (10lt)

ηεκ.

19

50,00 €

950,00 €

4

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ
(15lt)

ηεκ.

10

10,00 €

100,00 €

5

ΜΖΥΑΝΖΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ

ηεκ.

1

10.000,00 €

10.000,00 €

ηεκ.

32

80,00 €

2.560,00€

6

ΑΚΡΤΛΗΚΟ
ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ
ΓΑΠΔΓΑ (25kg)

7

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ
ΓΑΠΔΓΟ

m2

200

40,00 €

8.000,00 €

8

ΚΟΤΡΑΑΝΗ

tn

2

200,00 €

400,00 €

9

ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

m2

5228

1,75 €

9.149,00€

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

48.189,00 €
11.565,36 €

Μχθνλνο 24-08-2017
Ζ πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

59.754,36 €

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 24-08-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο

4

Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 24/2017

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ
ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ»

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΜΟΝ.
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ

1

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt)

ηεκ.

238

2

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ (2,5lt)

ηεκ.

54

3

ΑΚΡΤΛΗΚΟ
ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ
ΝΔΡΟΤ (10lt)

ηεκ.

19

4

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ
(15lt)

ηεκ.

10

5

ΜΖΥΑΝΖΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ

ηεκ.

1

ηεκ.

32

6

ΑΚΡΤΛΗΚΟ
ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ
ΓΑΠΔΓΑ (25kg)

7

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ
ΓΑΠΔΓΟ

m2

200

8

ΚΟΤΡΑΑΝΗ

tn

2

9

ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

m2

5228

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΤΝΟΛΟ(€)

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ
Ζκεξνκελία: .…/…../…..

5

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ
ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ»

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα βάςηκν θαη
δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 1. Ακπςλικό σπώμα ειδικήρ ζύνθεζηρ γηπέδυν (4lt)
Αθξπιηθφ ρξψκα εηδηθήο ζχλζεζεο γηα ηελ βαθή γεπέδσλ ηέληο, κπάζθεη, βφιετ θιπ.,
κε άξηζηε πξφζθπζε θαη αληνρή ζε θζνξά, ηξηβή θαη αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα
πξέπεη λα ζηεγλψλεη γξήγνξα θαη λα είλαη αδηάβξνρν. Οη απνρξψζεηο ζα πξέπεη λα
αληέρνπλ ζηνλ ήιην θαη λα πξνζδίδνπλ ρακειή νιηζζεξφηεηα θαη θαιχηεξε
νξαηφηεηα ηεο κπάιαο.
Ζ επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ρσξίο ζθφλε, ιηπαξέο νπζίεο ή ζαζξά
ζεκεία θαη πάληα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζηεγλή. Ζ εθαξκνγή γίλεηαη κε πηλέιν,
ξνιφ ή πηζηφιη, αξαηψλνληαο ηελ πξψηε ζηξψζε κε 15% λεξφ θαη φηαλ ζηεγλψζεη
εθαξκφδνληαη άιιεο κηα κε δχν ζηξψζεηο ρσξίο αξαίσζε.
Σν θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα δίλεη καη απνηέιεζκα ζε θφθθηλν ή πξάζηλν ρξψκα. Ζ
ππθλφηεηά ηνπ γηα ηελ θφθθηλε απφρξσζε ζα πξέπεη λα είλαη 1.25-1.29kg/L θαη γηα
ηελ πξάζηλε 1.32-1.36kg/L. Αλαιφγσο κε ην είδνο θαη ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο
επηθάλεηαο έλα ιίηξν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 8-12 η.κ. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ
πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1 ψξα, ελψ γηα επαλαβαθή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη
ηηο 8 ψξεο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ζ αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε λεξφ θαη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 2. Ακπςλικό σπώμα διαγπάμμιζηρ (2,5lt)
Αθξπιηθφ ρξψκα εηδηθφ γηα ηε δηαγξάκκηζε νδψλ, γεπέδσλ, parking θ.α. κε ηαρεία
δπλαηφηεηα ζηεγλψκαηνο. Θα πξέπεη λα παξνπζηάδεη άξηζηε πξφζθπζε θαη
εμαηξεηηθή αληνρή ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. Σν θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα δίλεη καη
απνηέιεζκα ζε ιεπθφ ή θίηξηλν ρξψκα.
Θα πξέπεη λα έρεη απφδνζε 2-4m2/L γηα πάρνο πγξνχ ζηξψκαηνο 200κm θαη 1-2m2/L
γηα πάρνο πγξνχ ζηξψκαηνο 400κm.
Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη ιείεο, ρσξίο
ζθφλε, ιάδηα ή ηπρφλ ζαζξά πιηθά.
Καηά ηελ εθαξκνγή ην πξντφλ λα αλαδεχεηαη θαιά πξηλ ηε ρξήζε, εθαξκφδεηαη ζε
δχν ζηξψζεηο κε κεράλεκα δηαγξάκκηζεο νδψλ, ξνιφ, πηλέιν ή πηζηφιη κε αξαίσζε
5-10% κε δηαιπηηθφ πηζηνιηνχ ή δηαιπηηθφ Νίηξνπ.
Σν ημψδεο ηνπ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 85 ± 10KU (ASTM D 562, 25ν C), θαη ε
ππθλφηεηα ηνπ γηα ην θίηξηλν 1,46±0,02Kg/L ελψ γηα ην ιεπθφ 1,66±0,02Kg/L.
Γελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 5ν C, κεγαιχηεξεο απφ
35ν C θαη/ή ζρεηηθή πγξαζία πάλσ απφ 80%. Γηα κεγαιχηεξε αλαθιαζηηθφηεηα
κπνξεί ε εθαξκνγή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά παινζθαίξηδηα ηα νπνία
πξνζηίζεληαη ζε 1Kg ρξψκα ζε πνζφηεηα 300-400gr. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ
πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 20 ιεπηά, ελψ γηα επαλαβαθή πάλσ απφ 4 ψξεο,
αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
6

Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 3.Ακπςλικό ηζιμενηόσπυμα νεπού (10lt)
Αθξπιηθφ ηζηκεληφρξσκα λεξνχ πςειήο πνηφηεηαο γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Θα πξέπεη
λα είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε επηθάλεηεο απφ κπεηφλ θαη αιθαιηθέο
επηθάλεηεο. Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη κεγάιε θαιππηηθφηεηα, κεγάιε απφδνζε θαη
εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιχζηκν θαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξψκα πνπ
ζα παξαδνζεί ζα θαζνξηζηεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Θα
πξέπεη λα έρεη αλά ιίηξν απφδνζε 12-15m2 γηα θάζε επίζηξσζε ζε θαηάιιεια
πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. Ζ νξηαθή ηηκή ζε ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο),
ηεο ΔΔ (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 40g/L.
Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη ιείεο, ρσξίο
ζθφλε, ιάδηα ή ηπρφλ ζαζξά πιηθά.
Σν πξντφλ πξέπεη λα αλαδεχεηαη θαιά πξηλ ηε ρξήζε, λα εθαξκφδεηαη ζε δχν
ζηξψζεηο κε ξνιφ, πηλέιν ή πηζηφιη θαη κε αξαίσζε έσο 10% κε λεξφ. Γελ πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 5ν C, κεγαιχηεξεο απφ 35ν C θαη/ή
ζρεηηθή πγξαζία πάλσ απφ 70% ή αλ ππάξρεη θίλδπλνο βξνρήο ή παγεηνχ ην
επφκελν ζαξαληανθηάσξν. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1
ψξα, ελψ γηα επαλαβαθή πάλσ απφ 4 ψξεο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Σν ημψδεο ηνπ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 110±10KU (ASTM D 562, 25ν C), ε
ππθλφηεηα ηνπ γηα ην ιεπθφ λα είλαη 1,50±0,02Kg/L θαη ε ζηηιπλφηεηά ηνπ <5
κνλάδεο ζηηο 60ν .
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 4. Γιαλςηικό Νίηπος (15lt)
Σν δηαιπηηθφ Νίηξνπ πξέπεη λα είλαη έλα κίγκα εμαηξεηηθά πηεηηθψλ νξγαληθψλ
δηαιπηψλ, άρξσκν, αδηάιπην ζην λεξφ, θαηάιιειν γηα ρξήζε σο δηαιπηηθφ ζε
βεξλίθηα, ρξψκαηα θαη αζηάξηα δηαιχηε. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη γξήγνξν
ζηέγλσκα θαη λα έρεη ππθλφηεηα 0,84±0,02Kg/L.
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 5. Μησάνημα Γιαγπάμμιζηρ
Σν κεράλεκα δηαγξάκκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα πνιιέο
εθαξκνγέο κηθξνχ φγθνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα parking, γήπεδα, αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θιπ. Ζ κεραλή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 1 πηζηφιη LX80, απφ
ιάζηηρν, βάζε κπεθ θαη κπεθ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεραλή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλε γηα ισξίδεο αθξηβείαο, ρσξίο «ρλνπδσηέο» άθξεο, θαζψο θαη γηα
θπθιηθέο γξακκέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηάβαζε απφ επζεία
γξακκή ζε θακπχιε.
Σν κέγηζην κπεθ βαθήο κε 1 πηζηφιη ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,032’’ ελψ κε δχν
πηζηφιηα πεξίπνπ 0,019’’. Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη
πεξίπνπ 3300Psi (224 bar) θαη ν θηλεηήξαο ηεο πεξίπνπ 126cc.
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί:
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Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα φηη ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα πέληε (5) έηε.
 Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 7. Ακπςλικό μονυηικό σπώμα για αθληηικά δάπεδα (25kg)
Αθξπιηθήο βάζεο ειαζηηθή επίζηξσζε γηα αζιεηηθά δάπεδα, γηα εθαξκνγή ζε
επηθάλεηεο απφ άζθαιην θαη ζηεγαλσκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο, γηα ηε δεκηνπξγία
ειαζηηθνχ ππνζηξψκαηνο πάρνπο πεξίπνπ 2mm ζε αζιεηηθά γήπεδα θ.α. Θα πξέπεη
ε ρεκηθή ηνπ βάζε λα είλαη αθξπιηθή θαη ην πιηθφ ηνπ λα είλαη παρχξεπζην. Θα
πξέπεη λα ππάξρεη ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο φπσο ιεπθφ, θεξακηδί, πξάζηλν θ.α. Ζ
ππθλφηεηα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,90 ±0,02 gr/cm3 θαη ε ηδαληθή
ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 10-30oC. Σν
ρξψκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα πεξίπνπ έλα έηνο ζε δξνζεξφ θαη
μεξφ ρψξν, ρσξίο λα αιινηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε βνχξηζα ή ξνιφ, αξαηψλνληαο ην ρξψκα ζε 5-8% λεξφ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 8. ηαθεποποιημένο Γάπεδο
Σν ζηαζεξνπνηεκέλν δάπεδν πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ
Ground Solfix θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αδξαλή πιηθά (θνπξαζάλη-θεξακίδηα θαη
ραιαδηαθή άκκν). Ζ θνθνκεηξία ηεο άκκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα
πξνέξρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν ιαηνκείν, παξαζθεπαζηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ
θνθνκεηξηθή αλάιπζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ. Σν ηειηθφ δάπεδν
ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, πδαηνπεξαηφ θαη λα απαγνξεχεη ηελ αλάπηπμε
αγξηφρνξησλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα εγγπάηαη ηελ αζθαιή ελπδάησζε ηνπ ππεδάθνπο.
H θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ θνπξαζάλη-θεξακίδηα ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί
κε ΔΝ 1304. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 9. Κοςπαζάνι
Σν θνπξαζάλη πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ζξπκκαηηζκέλν
θεξακίδη δηαζηάζεσλ 0-5mm. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ θνπξαζάλη-θεξακίδηα ζα
πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί κε ΔΝ 1304. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα
θαηαηεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 10. Δπιδιόπθυζη εγκαηαζηάζευν
Γεληθά πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή αζθαιηνηάπεηα ή βηνκεραληθνχ
δαπέδνπ ή πίζζα, ζα πξέπεη λα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ζθφλεο θαη
άιια πιηθά. Θα πξέπεη λα γίλνπλ επηθαλεηαθέο επηδηνξζψζεηο ζε ζεκεία φπνπ
ππάξρνπλ ξεγκαηψζεηο θαη πξνβιεκαηηθφ αλάγιπθν. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί ιεία επηθάλεηα πνπ ζα δερηεί ηελ ηειηθή αθξπιηθή ζηξψζε βαθήο. Ο
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εθνδηάζεη ην ζπλεξγείν ηνπ κε φια ηα πιίθά πνπ ζα
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απαηηεζνχλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, πέξαλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο.
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλεη :
 Σξίςηκν ηεο επηθάλεηαο θαη απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ παιαηνχ
ηάπεηα κε θαηάιιεια εξγαιεία / κεραλήκαηα.
 Καζαξηζκφο ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ζθφλεο, ππνιείκκαηα.
 Γέκηζκα ζηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ βαζνπιψκαηα, φζν είλαη ηερληθά δπλαηφλ, γηα
λα κελ κέλνπλ ζηάζηκα λεξά.
 Σνπηθφ ζηνθάξηζκα ζε φια ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ιαθθνχβα, ηξαπκαηηζκφο,
απνθφιιεζε ή ξσγκή, κε εηδηθφ κίγκα πιηθψλ.
 θξάγηζε ησλ πφξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο κε εηδηθά εξγαιεία θαη εμαζθάιηζε
ζχλδεζεο ηνπ λένπ ηάπεηα κε ηνλ παιαηφ, ζε φιε ηελ επηθάλεηα.
 Βάςηκν κε εηδηθφ αθξπιηθφ ρξψκα ζχλζεζεο γεπέδσλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο γηα ην άζιεκα
κπάζθεη θαη βφιετ
 ρεδηαζκφο δηαγξακκίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο γηα
ην άζιεκα κπάζθεη θαη βφιετ, κε αλεμίηεια αθξπιηθά ρξψκαηα ζπκβαηά κε ηνλ
ηάπεηα.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Γηα φζα απφ ηα παξαπάλσ είδε δελ πξνζθέξνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ δεηνχληαη
απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζθεξζνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο αξθεί ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε πνζφηεηα λα
αληηζηνηρεί ζε ιίηξα, θηιά, ηεκάρηα ή νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα κέηξεζεο κε ηελ
αληίζηνηρε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα είδε απηά κε βάζε ηνπο
αλσηέξσ πίλαθεο.
Υπόνορ παπάδοζηρ: Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο ελελήληα (90)
εκεξψλ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα νξίδεηαη απφ απηήλ.
ημείυζη: Οη πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ είλαη ελδεηθηηθέο. Θα κπνξνχλ λα
απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ρεηξηζηεί ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε-πιηθά. Οη ηπρφλ αιιαγέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο δαπάλεο
ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κ.Α. 15-7332.0003

Μχθνλνο 24-08-2017
Ζ πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 24-08-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΧΝ
ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ
γηπΓΗΠΕΔΩΝ»

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ην
βάςηκν θαη ηηο δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ινηπψλ ρψξσλ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο επηδηνξζψζεηο ζε παιαηέο
εγθαηαζηάζεηο.
Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα
εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο
απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο
εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη
κειινληηθέο εξγαζίεο
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ.
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ
θαη ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ.
3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α).
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
114 Α).

Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
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 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σπόπορ ππομήθειαρ.
Ζ πξνκήζεηα (αθνχ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 60.000,00€ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.),
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε απφ
νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Σν έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα
παξαδνζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη ε Τπεξεζία.
Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
πνζφηεηαο θαη έρεη δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο ηκεκαηηθέο πνζφηεηεο εληφο ησλ
νξίσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Πποϋπολογιζμόρ έπγος.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη
ελδεηθηηθά ζε €48.189,00 ζπλ ΦΠΑ 24% €11.565,36, ήηνη ζπλνιηθά €59.754,36. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α. 15-7332.0003).
ΑΡΘΡΟ 5ο – Δγγςήζειρ.
1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη
λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ
2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο
Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Πληπυμέρ
Γηα ηελ πξνκήζεηα απηή ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 59.754,36€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ηνπ πνζνχ έθπησζεο, γηα ην δηάζηεκα
ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ απφ ην Γήκν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη
ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη κε
ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππφ
πξνκήζεηα είδνπο θαη βάζεη πηζηνπνηήζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη θαηφπηλ ηνχηνπ απφ ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
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ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη
βάξε θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
ΑΡΘΡΟ 7ο - ύμβαζη.
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια
ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα.
• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 8 ο – ςζκεςαζία- Μεηαθοπά-Σοποθέηηζη.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο, ν
πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο
ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Γενικέρ Γιαηάξειρ
ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο
πξνκήζεηαο ή ηκήκαηνο απηήο (ππεξεζία) ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο
αζηηθψο θαη πνηληθψο ππεχζπλνο θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην
πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε,
είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή
παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα.
Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε
θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε
νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο
ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά
θσηηζηηθά ζήκαηα θ.ι.π.
Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρψξνπο
εξγαζηψλ φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θιπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
έθδνζε θάζε θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζηζηάκελνο
απνθιεηζηηθψο θαη νπζηαζηηθψο ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχ
δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηψλ.
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία
νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ,
λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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ΑΡΘΡΟ 10ο – Πποέλεςζη Τλικών
Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο ζηελ αγνξά πνηφηεηαο,
ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη πξνειεχζεσο θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα
βηνκεραλία, κε εμαίξεζε (φζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε) εθείλα ηα νπνία δελ
παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία ξεηψο αλαγξάθεηαη ζηα
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ε πξνέιεπζή ηνπο απφ ηελ αιινδαπή. Θα πξνζθνκηζηνχλ
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πιηθά θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ
ππεξεζία πξηλ ηελ αγνξά θαη πξνκήζεηα απηψλ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηα απαηηνχκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
πξνβιεπφκελεο ΔΣΔΠ.
ΑΡΘΡΟ 11ο - ςμμόπθυζη ηος αναδόσος ππορ ηιρ ππόηςπερ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πηζηψο πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο πξφηππεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη επηκέιεηα κε
ζθνπφ ε εθηεινχκελε πξνκήζεηα λα είλαη πνηνηηθψο άξηζηε.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνβαίλεη ζην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 12ο – Απηιόηηηα ηυν καηαζκεςών
Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ε Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ
νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ηηο
πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεσο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα
εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε
επηθάλεηα ή ηκήκα ησλ εξγαζηψλ .
ΑΡΘΡΟ 13ο - Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο πξνκήζεηαο θαη
επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο.
Σα ζπλεξγεία, ε αζθάιεηα θαη ε αζθάιηζε απηψλ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Οθείιεη
δε λα θξαηά ελήκεξε ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, νη
νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ επαξθή πξνυπεξεζία ζε ίδηεο κε ηελ κειέηε πξνκήζεηεο.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Φόποι , ηέλη , κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο,
ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν
νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ο – Μεηαβολή ζύμβαζηρ
εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ
πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην πνζφλ πνπ έρεη εγθξηζεί,
εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο.
Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηελ
αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηνπ ζπλφινπ απηήο, ρσξίο θακία
αληίξξεζε ή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφλ θέξδνο ή γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Οη πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ είλαη ελδεηθηηθέο. Θα κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ρεηξηζηεί ηα πξνο πξνκήζεηα είδε13

πιηθά. Οη ηπρφλ αιιαγέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο
πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κ.Α. 15-7332.0003.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
ΑΡΘΡΟ 17 ο - Ανυηέπα βία
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην
λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα,
ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν
εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ,
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
ΑΡΘΡΟ 18ο – Υπόνορ Παπάδοζηρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ έρεη
παξαγγειζεί θαη λα εθηειέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο κέζα ζε ρξφλν ην
αλψηεξν ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα
ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία.
Πποηγούμενη ειδοποίηζη για ηην παπάδοζη
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί:
- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα,
- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη
- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16).
Αποδεικηικό παπάδοζηρ
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ
ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη:
- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο,
- ην πιηθφ,
- ε πνζφηεηα θαη
- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206
παξ.7 ηνπ Ν.4412/16)
Παπάηαζη σπόνος παπάδοζηρ
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο
αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
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γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16)
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. (άξζξν 206
παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. (άξζξν 206 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
Πξνζθνξά πνπ δελ ζα νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο ζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπ
παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Κςπώζειρ παπάηαζηρ
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη
θπξψζεηο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο,
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. (άξζξν 206 παξ.4 ηνπ
Ν.4412/16)
Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) Σν παξαπάλσ πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. (άξζξν 207
παξ.2 Ν.4412/16)
Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα
(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 19ο – Παπαλαβή
Ι. Απμόδιο όπγανο
Ζ παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 221. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16)

ΙΙ. Παποςζία ππομηθεςηή
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη
πνζνηηθφο έιεγρνο θαη καλείηαι λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο.
(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
ΙΙΙ. Ποιοηικόρ έλεγσορ
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.
β)Με πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
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Σν κόζηορ δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν
208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
IV. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο, κοινοποιούνηαι ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208
παξ.6 ηνπ Ν.4412/16)
V. Γςναηόηηηερ Δπιηποπήρ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ µε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
Ο ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να ειδοποιεί:
- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα,
- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη
- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πένηε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16)
Αποδεικηικό παπάδοζηρ
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, θευπημένο
απφ
ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη:
- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο,
- ην πιηθφ,
- ε πνζφηεηα θαη
- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206
παξ.7 ηνπ Ν.4412/16)
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ηνπ
ππφ πξνκήζεηα είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ απηνχ.
Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο,
εληφο ηεο ππφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί
ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ
πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν.
Μχθνλνο 24-08-2017
Ζ πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 24-08-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 24/2017

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΒΑΦΗΜΟ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ
ΓΖΠΔΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Ζ παξνχζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ
γηα βάςηκν θαη δηαγξάκκηζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα
εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο
απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο
εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη
κειινληηθέο εξγαζίεο.
Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
πνζφηεηαο θαη έρεη δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο ηκεκαηηθέο πνζφηεηεο εληφο ησλ
νξίσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ πιηθά:
ΜΟΝ.
Α/Α ΔΙΓΟ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ
1

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΖ
ΤΝΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ

ηεκ.

238

2

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ

ηεκ.

54

3

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ
ΝΔΡΟΤ

ηεκ.

19

4

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ

ηεκ.

10

5

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ

ηεκ.

1

6

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΓΑΠΔΓΑ (25kg)

ηεκ.

32

7

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

m2

200

8

ΚΟΤΡΑΑΝΗ

tn

2

9

ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

m2

5228

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
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ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ.
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ
ζήκεξα.
ΑΡΘΡΟ 3ο – ςμβαηικά ζηοισεία.
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Ζ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ.
β) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
γ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
δ) Ζ Σερληθή Έθζεζε.
ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο.
ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
δ) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τπογπαθή ύμβαζηρ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
θαησηέξσ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν
αμηνιφγεζεο. (άξζξν 103 παξ.1 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 4ο – Γιάπκεια ύμβαζηρ
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη (12) δψδεθα κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο – Δγγςήζειρ.
Γηα ηηο εγγπήζεηο ηζρχεη ην ΑΡΘΡΟ 5 ηεο ΔΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
Ν.4412/2016.

ηνπ

ΑΡΘΡΟ 6ο – Έκπηυζη ηος αναδόσος.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη
ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ'
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. (άξζξν 105 παξ.5 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 7ο – Δλαηηώμαηα, κακοηεσνίερ.
Δάλ θάπνην απφ ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην
απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζχκθσλα
κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 9ο – Δπιζηποθή εγγςήζευν.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ
Ν.4412/16).
Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ
θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Παπαλαβή και οπιζηική παπαλαβή.
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) Σν παξαπάλσ πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ (άξζξν 207
παξ.2 Ν.4412/16).
Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα
(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί.
Μχθνλνο 24-08-2017
Ζ πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 24-08-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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