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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Τηλέφωνο: 25510 53225,83012      

Φαξ: 2551038713 

Πληροφορίες: ΓΚΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Email: ps@alexpolis.gr 

 

     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:         4248 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   23/10/2019  

 

  

 

 

                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ            

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στα παράθυρα των παιδικών 

σταθμών » 

 

      Σας ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην Προμήθεια και τοποθέτηση 

μεμβρανών ασφαλείας  στα παράθυρα των παιδικών σταθμών  με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού  16.125,00 € χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/10/2019  

 

     Καλείστε μέχρι   04 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 03:00 μ.μ. , να καταθέσετε την 

προσφορά σας στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος 

Δήμου Αλεξ/πολης, Καρτάλη 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

- Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 

- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις 

βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι 

εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα 

συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ.  

124/2019 μελέτης και ότι τα είδη που προσφέρω τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει 

αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).   

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

  Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των ανωτέρω και 

Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της σύμβασης.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

  

 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα Κτιριακών Έργων  
& Υπαίθριων Χώρων 
Πληροφορίες :  Καναρίδης Ευάγγελος 
Τηλ: 2551064134  
  

«  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  »                    
 
 

CPV :  44176000-4 

 

ΑΡ.   ΜΕΛΕΤΗΣ  : 124 / 2019 

                                                                  
 
 
                              ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια  και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας  

υαλοπινάκων στα παράθυρα των παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – 

Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης , ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ασφάλειας σύμφωνα  με  το ΠΔ 99 / 2017 ( ΦΕΚ Α’ 141 / 28-9-2017 ). 

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να τοποθετηθούν μεμβράνες  ασφαλείας υαλοπινάκων , εσωτερικά ( σε 

όλους τους χώρους ) ή και εξωτερικά ( κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας ) των παραθύρων , σε 

όλους τους χώρους των παιδικών σταθμών. 

Η μεμβράνη θα καλύπτει πλήρως όλη την επιφάνεια του υαλοπίνακα.  

Θα είναι κατάλληλη για συνήθεις υαλοπίνακες , πάχους περίπου 5-6 mm , και θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα , και βεβαίωση του εγκαταστάτη για την έντεχνη τοποθέτηση 

τους. 

Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές των μεμβρανών ασφαλείας θα πρέπει να είναι οι παρακάτω : 

Εναρμονισμένο πρότυπο : ΕΝ 12600  

Κλάση : 1Β1 ή 2Β2 

Πάχος : περίπου 100mμ 

Εγγύηση κατασκευαστή ( εργοστασίου ) ή προμηθευτή : τουλάχιστον 10 χρόνια για εσωτερική 

τοποθέτηση και τουλάχιστον 5 χρόνια για εξωτερική τοποθέτηση. 

Επίσης θα χορηγηθεί βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη για την έντεχνη τοποθέτηση 

τους σε όλους τους χώρους που υποδείχθηκαν , σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Όλα τα παράθυρα στα οποία θα τοποθετηθεί μεμβράνη ασφαλείας θα φέρουν ειδική αυτοκόλλητη 

σήμανση. 

 

 

Οι μεμβράνες ασφαλείας θα τοποθετηθούν στους παρακάτω Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και σύμφωνα με τις προμετρημένες αναγραφόμενες ποσότητες : 

 

 Α’ Παιδικός Σταθμός  ( 63 μ2 ) 

 Β’ Παιδικός Σταθμός  ( 212 μ2 ) 

 Γ’ Παιδικός Σταθμός  ( 29 μ2 ) 

 Δ’ Παιδικός Σταθμός  ( 27 μ2 ) 
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 ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός  ( 54 μ2 ) 

 Ζ’ Παιδικός Σταθμός  ( 82 μ2 ) 

 Η’ Παιδικός Σταθμός  ( 25 μ2 ) 

 Α’ Παιδικός Σταθμός Φερών ( 55 μ2 ) 

 Β’ Παιδικός Σταθμός Φερών ( 53 μ2 ) 

 Παιδικός Σταθμός Πέπλου ( 45 μ2 ) 

Σύνολο :   645 μ2 

 

Η επιμέτρηση και πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει βάσει των πραγματικών επιφανειών 

τοποθετημένων μεμβρανών ασφαλείας εκφρασμένη σε τετραγωνικά μέτρα , και θα συνοδεύεται 

από αναλυτική κατάσταση όλων των υαλοπινάκων ( με τις διαστάσεις τους ) ανά παιδικό σταθμό. 

 

      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 19.995,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7331.03  προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

                                                               
             
 

 

    Αλεξανδρούπολη  ,  17 / 10 / 2019 

 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Καναρίδης Ευάγγελος 

Μηχ/γος  Μηχ/κός  Τ.Ε. με  Α’β. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 

 

Μπρίκα Αικατερίνη 

Αρχ/κτων  Μηχ/κός με Α’β 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα Κτιριακών Έργων  
& Υπαίθριων Χώρων 
Πληροφορίες :  Καναρίδης Ευάγγελος 
Τηλ: 2551064134  
  

«  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  »                    
 
 

CPV :  44176000-4 

 

ΑΡ.   ΜΕΛΕΤΗΣ  : 124 / 2019 

                                
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  ( σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή , προδιαγραφές ) 

Μ2 645 25,00 16.125,00 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.125,00 

   Φ.Π.Α. 24% 3.870,00 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 19.995,00 

 
 
 
 

       Αλεξανδρούπολη  ,  17 / 10 / 2019 

 
 
 
           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

      Καναρίδης Ευάγγελος 

Μηχ/γος  Μηχ/κός  Τ.Ε. με Α’β. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 

 

Μπρίκα Αικατερίνη 

Αρχ/κτων  Μηχ/κός με Α’β 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα Κτιριακών Έργων  
& Υπαίθριων Χώρων 
Πληροφορίες :  Καναρίδης Ευάγγελος 
Τηλ: 2551064134  
  

«  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  »                    
 
 

CPV :  44176000-4 

 

ΑΡ.   ΜΕΛΕΤΗΣ  : 124 / 2019 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 Άρθρο  1ο: Αντικείμενο συγγραφής  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ », προϋπολογισμού  

19.995,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7331.03  

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – 

Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης.   

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 

Οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
- του Ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 ) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
- του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 209 παρ 9 
του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016 
- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
-του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 α/15-9-2011): «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»- του Ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας 

 

 

Άρθρο  3ο: Συμβατικά Στοιχεία 

 

   Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :  

α) Η Σύμβαση 

β) Οι  Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Ο Προϋπολογισμός της προσφοράς του αναδόχου 
 
 
Άρθρο 4ο:  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης μετά 
από συλλογή προσφορών , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του 
προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α , ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερομένων ειδών με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπάρχουσας μελέτης . 

Κατά την εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς την προμήθεια τεχνικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων. 
 

 

 

  Άρθρο 5ο:  Παράδοση της  προμήθειας 
     Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, 
Παιδείας και Περιβάλλοντος , όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας Διακήρυξης, σε διάστημα σαρανταπέντε ( 45 ) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  

O προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα είδη πλήρως τοποθετημένα στους Παιδικούς Σταθμούς 

όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και θα του υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή των τυχόν 
χορηγηθεισών παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016. Για κάθε υπέρβαση της προμήθειας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 207 του Ν.4412. 
 

Άρθρο 6ο:  Ποιότητα υλικών 

Τα υλικά από τα οποία θα αποτελείται η προμήθεια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 
καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα και να πληρούν τους όρους της 
αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης. 

Σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του 
είδους εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αναθέτων φορέας 
δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ ουδεμίας 
αποζημιώσεως.  

 

Άρθρο 7ο: Υποβολή προσφορών – ανάδειξη αναδόχου 

     Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για τα συγκεκριμένα είδη, όπως αυτά 
αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή -  Τεχνικές προδιαγραφές και να περιλαμβάνει περίοδο 
εγγύησης για δέκα (10) έτη για εσωτερική τοποθέτηση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη για 
εξωτερική τοποθέτηση , από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τη αρμόδια 
επιτροπή.  
 Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της ημέρας  της 
ανακοίνωσης.  Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της προμήθειας και της σύμβασης.  
  Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

 

 

Άρθρο  8ο:  Υποχρεώσεις του προμηθευτή 

 
Τα υλικά που θα παραδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η ποσότητα και η ποιότητα 
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του 
είδους εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αναθέτων φορέας 
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δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ ουδεμίας 
αποζημιώσεως. Όλος ο εξοπλισμός που θα παραληφθεί θα πρέπει να είναι καινούριος, 
αχρησιμοποίητος και σε άριστη κατάσταση. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν 
αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 
    
 
 
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία 

 
    Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 
σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
   Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος 
ανάλογα. 
 
 
 
 Άρθρο  10ο: Χρόνος εγγύησης – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ίση με το ποσό των 5% της συμβατικής δαπάνης της προμήθειας μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των ως άνω υλικών ορίζεται σε δέκα (10) έτη 
για εσωτερική τοποθέτηση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη για εξωτερική τοποθέτηση , από την 
ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τη αρμόδια επιτροπή. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής – κατασκευαστής θα δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς 
του τον χρόνο εγγύησης που ζητείται παραπάνω. Πρίν  την παραλαβή της προμήθειας από την 
αρμόδια Επιτροπή , ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση  με βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρει ότι εγγυάται για την ποιότητα των προϊόντων που 
προσέφερε για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που δήλωσε κατά την υποβολή της προσφοράς 
του και ότι υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών και ευθύνεται για κάθε 
ατέλεια, ζημιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση.  

Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή 
πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον αναθέτοντα φορέα . Αν κατά τη σταδιακή χρήση 
παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της ολικής ποσότητας του 
αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης 
της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 

 

Άρθρο  11ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

     Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του ΦΠΑ με τον 
οποίο βαρύνεται ο αναθέτων φορέας . Στο ποσό της πληρωμής συμπεριλαμβάνονται οι 
βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
  
 
 
Άρθρο  12ο: Πληρωμές  
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         Η πληρωμή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, 
μετά το πέρας της προμήθειας , με το παραστατικό που θα εκδώσει ο προμηθευτής και με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.  
 
 
Άρθρο 13ο : Αναθεώρηση τιμών 

 
   Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και καμία αμφισβήτηση δεν 
είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης.  
 
 
Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 

 
       Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.      

                     
 

    Αλεξανδρούπολη  ,  17 / 10 / 2019 

 
 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Καναρίδης Ευάγγελος 

Μηχ/γος  Μηχ/κός  Τ.Ε. με Α’β. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 

 

Μπρίκα Αικατερίνη 

Αρχ/κτων  Μηχ/κός με Α’β 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – 
Αλληλεγγύης, Παιδείας και 
Περιβάλλοντος  

«  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  »                    
 
 

CPV :  44176000-4 

 

ΑΡ.   ΜΕΛΕΤΗΣ  : 124 / 2019 

                                
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  ( σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή , προδιαγραφές ) 

Μ2 645   

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α.  24%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 
 
 
 
 

       Αλεξανδρούπολη  ,  ____ / ____ / 2019 

 
 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

                 

 


