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ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια και τοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη της παιδικής χαράς Γαλατινής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τεχνικές Προδιαγραφές
Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη
της παιδικής χαράς στον οικισμό Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, με στόχο την προφύλαξη και
την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου.
Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστεί περίφραξη με κιγκλιδώματα σιδηρά από ευθύγραμμες ράβδους
12x12mm μασίφ απλού σχεδίου. Το συνολικό μήκος της περίφραξης είναι 95 μ.
Συνολικά, θα πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για λόγους ασφαλείας, που θα φτάνουν σε ύψος 1,40 μ.
με την κουπαστή (συμπεριλαμβανομένου και του κενού μεταξύ κιγκλιδωμάτων και του εδάφους). Tα
κιγκλιδώματα θα έχουν καθαρό ύψος 1,30μ. θα πακτωθούν στο υφιστάμενο σκυρόδεμα ενώ ανά 2,5μ. θα
τοποθετηθούν μεταλλικά κολωνάκια ύψους 1,43μ. και τετραγωνικής διατομής 6x6cm και πάχους 3mm τα
οποία θα φέρουν καπάκι από το ίδιο υλικό. Επίσης τα κάγκελα θα φέρουν σε όλο το μήκος ημικυκλική
σιδερένια κουπαστή πάχους 2mm, και το κενό μεταξύ τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 εκατοστά για
λόγους ασφάλειας.
Τα κιγκλιδώματα θα είναι ελαιοχρωματισμένα σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
Σε δύο σημεία της περίφραξης θα τοποθετηθούν δύο πόρτες εισόδου στο χώρο της παιδικής χαράς με
καθαρό άνοιγμα 1,00μ. και ύψους 1,40 μ.
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται: η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης
καθώς και η εργασία για την αποξήλωση, την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων, καθώς και ο ελαιοχρωματισμός τους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. έτους 2016.
2. Σκοπός
Σκοπός της προμήθειας και τοποθέτησης της περίφραξης στην παιδική χαρά Γαλατινής, είναι να οριοθετηθεί
ο χώρος, ώστε να προφυλάσσεται και να λειτουργεί εύρυθμα και απρόσκοπτα.
3. Υποχρεώσεις
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη
της παιδικής χαράς στον οικισμό Γαλατινής.
4. Ανάθεση της εργασίας
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Σιάτιστα 20 / 10 / 2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τζημηρόπουλος Βασίλης,
Πολ/κος Μηχ/κος Α.Π.Θ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμή
Μονάδα Ποσότητα
Μονάδας
μέτρησης
(μ.μ)
(σε ευρώ)

Α/Α

Είδος

1

Περίφραξη παιδικής χαράς Γαλατινής
(με σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες
ράβδους 12x12mm μασίφ απλού σχεδίου
συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών
πασσάλων και των αντηρίδων και του
ελαιοχρωματισμού των σιδηρών επιφανειών)

Μέτρο
μήκους

95

59,42

Δαπάνη
(σε ευρώ)

5.645,16 €

Σύνολο:

5.645,16 €

ΦΠΑ 24%:

1.354,84 €

Γενικό Σύνολο:

7.000,00 €

Σιάτιστα 20 / 10 / 2016

Σιάτιστα 20 / 10 / 2016

Σιάτιστα 20 / 10 / 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δήμαρχος Βοΐου

Τζημηρόπουλος Βασίλης,
Πολ/κος Μηχ/κος

Μυλωνάς Σωτήριος
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής.
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη της
παιδικής χαράς στον οικισμό Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, με στόχο την προφύλαξη και την
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Το Ν.2539/97 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης».
2. Tο Ν.3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού».
3. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους.
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦEK 87/A/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147A/8.8.2016).
Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις
αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
1. Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.
2. Το Τιμολόγιο της μελέτης και ο προϋπολογισμός της μελέτης.
3. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η Τεχνική Έκθεση (περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών).
Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός προμήθειας.
Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2 4%
και βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου για το 2016.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. έτους 2016.
Άρθρο 5ο: Τρόπος αναθέσεως της προμήθειας.
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, για τις προσφορές που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και
προδιαγραφές.
Άρθρο 6ο: Προθεσμία παράδοσης.
Η περίφραξη θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο χώρο της παιδικής χαράς στον οικισμό Γαλατινής της
Δ.Ε. Ασκίου, μέσα σε ένα (01) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν
μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός
ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας τηρουμένων των διαδικασιών που
προβλέπονται στο άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής, φόροι, τέλη, κρατήσεις, αναθεώρηση τιμών
Η πληρωμή θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών στο Δήμο Βοίου, και υποβληθούν τα
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Βοΐου.
Η εν λόγω πίστωση προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Βοΐου οικον. έτους 2016 και στον Κ.Α.
15.7135.05.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και
εισφορές υπέρ του δημοσίου, που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η πληρωμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 9ο: Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου
Ο Δήμος Βοΐου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις
της υπηρεσίας.
ii) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της υπηρεσίας.
iii) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων.
iv) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του.
Άρθρο 10ο: Τελικές διατάξεις.
Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και μετά την
υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.
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