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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

  

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ 15.111,64 € καδί κε ηνλ αλαινγνχληα 

Φ.Π.Α. (24%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ θηηξίνπ ηνπ Παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαζηζηψληαο ην ζαλ ρψξν 

ζπλάζξνηζεο θαη πφιν έιμεο, εληζρχνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηα νθέιε απφ ηελ αλάδεημε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα. 

Οη ρξήζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θηινμελεζνχλ ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην είλαη ε 

ιεηηνπξγία αίζνπζαο ιανγξαθηθήο ζπιινγήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ νηθηζκνχ, 

βηβιηνζήθεο, αίζνπζαο εθδειψζεσλ, δηαδξαζηηθήο αίζνπζαο ελεκέξσζεο κε ρξήζε 

πνιπκέζσλ θαη αίζνπζαο ιεηηνπξγίαο πθαληνπξγείνπ. ηελ αίζνπζα ηνπ πθαληνπξγείνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη παξαδνζηαθνί αξγαιεηνί πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην θηίξην θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ, παξαδνζηαθψλ πθαληψλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο ρξήζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην θηίξην, νη αλάγθεο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

o Πξνκήζεηα μχιηλεο ζθελήο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 8,00 x 4,00 m 

o Πξνκήζεηα βηβιηνζεθψλ ηνίρνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο ζην θηίξην 

o Πξνκήζεηα βηληενπξνβνιέα (πιήξεο ζεη νζφλεο νξνθήο, πξνηδέθηνξα θαη 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) 

o Πξνκήζεηα πξνζεθψλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ γηα ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ 

ιανγξαθηθψλ ζπιινγψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηζηνξηθφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

o Πξνκήζεηα πξνζεθψλ ξνχρσλ γηα ηελ έθζεζε παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ 

o Πξνκήζεηα γξαθείνπ – αλαγλσζηεξίνπ γηα ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο 

o Πξνκήζεηα ληνπιάπαο γηα ηελ απνζήθεπζε παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ 

Σα αλσηέξσ πξνκεζεπφκελα είδε, έρνπλ ζαλ κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ παιαηνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 

θαζηζηψληαο εθηθηέο ηηο ρξήζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηήζεη ην 

λεναλαθαηληζκέλν θηίξην. 

πγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή πξνκήζεηα ζα απνηειείηαη απφ : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ξχιηλε ζθελή ηεκ. 1 

2 Ξχιηλε βηβιηνζήθε ηεκ. 1 

3 Πιήξεο ζεη βηληενπξνβνιέα – νζφλεο – ππνινγηζηή ηεκ. 1 



4 Πξνζήθεο δαπέδνπ ηεκ. 2 

5 Πξνζήθεο ηνίρνπ ηεκ. 2 

6 Πξνζήθεο ξνχρσλ ηεκ. 2 

7 Πξνκήζεηα γξαθείνπ – αλαγλσζηεξίνπ ηεκ. 2 

8 Πξνκήζεηα ληνπιάπαο m2 22,20 

 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

θαη κέρξη λα εμαληιεζεί ε εγθεθξηκέλε πίζησζε. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ζ πξνκήζεηα  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο „LEADER‟  θαη ζα 

εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
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     Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.                  
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        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                   Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α.Σ. 1: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ ζκηνήρ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο ζθελήο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πνπ ζα 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κεκνλσκέλα ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 2,00 x 4,00 x 0,50 m έθαζην, 

ήηνη ζπλνιηθήο δηάζηαζεο ζθελήο 8,00 x 4,00 x 0,50 m, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Γχν ρηιηάδεο επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 2.000,00 € 

 

Α.Σ. 2: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ βιβλιοθήκηρ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο (1) μχιηλεο βηβιηνζήθεο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Υίιηα εμαθφζηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 1.600,00 € 

 

Α.Σ. 3: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πλήποςρ ζεη βινηεοπποβολέα – οθόνηρ - ςπολογιζηή 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) ηεκαρίνπ πιήξνπο ζεη βηληενπξνβνιέα 

– νζφλεο – ππνινγηζηή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Υίιηα πεληαθφζηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 1.500,00 € 

 

Α.Σ. 4: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πποθηκών δαπέδος 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο (1) μχιηλεο πξνζήθεο κε ηδάκη, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Δμαθφζηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 600,00 € 

 

Α.Σ. 5: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη βιηπίναρ ηοίσος 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο (1) μχιηλεο βηηξίλαο ηνίρνπ κε ηδάκη, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Υίιηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 1.000,00 € 

 

Α.Σ. 6: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πποθήκηρ πούσων 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο (1) μχιηλεο πξνζήθεο ξνχρσλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 



 

Οινγξάθσο: Δμαθφζηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 600,00 € 

 

Α.Σ. 7: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινος γπαθείος 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο (1) μχιηλεο γξαθείνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Σξηαθφζηα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 300,00 € 

 

Α.Σ. 8: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ νηοςλάπαρ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (1 m2) μχιηλεο 

ληνπιάπαο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

Οινγξάθσο: Δλελήληα ηέζζεξα επξψ 

Αξηζκεηηθψο: 94,00 € 
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                    . 
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        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                   Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Α.Σ. 1: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ ζκηνήρ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο ζθελήο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πνπ ζα 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κεκνλσκέλα ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 2,00 x 4,00 x 0,50 m έθαζην, 

ήηνη ζπλνιηθή δηάζηαζε ζθελήο 8,00 x 4,00 x 0,50 m. Σν θάζε κεκνλσκέλν ηκήκα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ γσλίεο ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο, δηαηνκήο 50 x 50 x 4 mm θαη ζηελ 

ηέηαξηε πιεπξά απφ δηαηνκή ζρήκαηνο UPN, 65/42 mm, ζπγθνιιεκέλεο έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ κία εζνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καδεξηψλ ηεο ζθελήο. Κάησ απφ απηέο θαη 

παξάιιεια ζηελ κηθξή δηάζηαζε ηνπ κεκνλσκέλνπ ηκήκαηνο θαη ζε απνζηάζεηο αλά 1 m 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν άθξσλ ηνπ ηκήκαηνο) ζα ηνπνζεηεζνχλ εληζρχζεηο απφ 

θνηινδνθνχο, δηαηνκήο 60 x 30 x 4 mm. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα εδξάδεηαη επί θαηαθφξπθσλ 

θνηινδνθψλ, χςνπο 35 cm θαη δηαηνκήο 60 x 30 x 4 mm, ην νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά 

κήθνο φισλ ησλ εγθάξζησλ εληζρχζεσλ ηεο ζθελήο (θαη ζηα άθξα) ζε απνζηάζεηο αλά 0,50 

m. Γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ επί ηνπ παηψκαηνο, ζα θαηαζθεπαζηεί θάησ 

απφ ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία θάλλαβνο απφ θνηινδνθνχο, δηαηνκήο 60 x 30 x 4 mm. Δπί ηνπ 

δηακνξθσκέλνπ ζθειεηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ καδέξηα δηαζηάζεσλ 4,00 x 0,25 m θαη πάρνπο 5 

cm, πιήξσο θαηεξγαζκέλα (πιαλαξηζκέλα θαη ξνθαληζκέλα) θαη ζα είλαη βακκέλα κε 

έγρξσκν ινχζηξν, απφρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηεο 

θαηαζθεπήο ζα βηδσζεί επί ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κνλνθφκκαην θνκκάηη μχιν, κε ηελ 

ίδηα θαηεξγαζία θαη ηελ ίδηα απφρξσζε κε ηα ζαλίδηα ηνπ παηψκαηνο ηεο ζθελήο. 

 

Α.Σ. 2: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ βιβλιοθήκηρ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο βηβιηνζήθεο κε βάζνο 35 cm, χςνπο 2,10 m θαη 

0,80 m (3,55 m κήθνπο έθαζην), κε "θνπηηά" πιάηνπο 0,55 m θαη χςνπο 0,40 m απφ λνβνπάλ 

ζπλνιηθνχ πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε, πάρνπο 1,0 mm, κε 

ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε 

αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο,, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα 

-Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο θαη 

ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 25 mm αλάινγα κε ην πιάηνο 

ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο 

αθκέο 

-ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία. 

 

Α.Σ. 3: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πλήποςρ ζεη βινηεοπποβολέα – οθόνηρ - ςπολογιζηή 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιήξνπο ζεη βηληενπξνβνιέα – νζφλεο – ππνινγηζηή. 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζεη πξνβνιήο είλαη: 

Βηληενπξνβνιέαο: ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BENQ MW820ST 

Ζ/Τ:    ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Dell Inspiron 3543 

Οζφλε:   ειεθηξηθή κε κεραληζκφ, δηαζηάζεσλ 2 x 3 m. 



ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ θαισδίσλ ζχλδεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ βηληενπξνβνιέα θαη ε βάζε νξνθήο γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ. 

 

Α.Σ. 4: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πποθηκών δαπέδος 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζεθψλ δαπέδνπ δηαζηάζεσλ 2,00 x 0,40 m κε ηδάκη 

ζηελ επάλσ πιεπξά. Ζ πξνζήθε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε πεξηκεηξηθά θαη ζηελ θάησ 

πιεπξά απφ μχιν θαη ζηελ πάλσ πιεπξά ζα θέξεη πφξηα κε ηδάκη πάρνπο 4 mm κε 

θαηάιιεινπο κεληεζέδεο γηα ην άλνηγκά ηεο θαη ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά. Σν χςνο ηεο 

πξνζήθεο ζα είλαη 0,30 cm, ελψ ην ζπλνιηθφ χςνο (κε ηα μχιηλα πφδηα) ζα είλαη 0,85 cm 

ζηελ πίζσ πιεπξά θαη 0,75 cm ζηελ κπξνζηά. Σα πφδηα ηεο πξνζήθεο ζα είλαη ηεηξάγσλα 

δηαζηάζεσλ 10 x 10 cm απφ ηελ ίδηα μπιεία κε ηελ πξνζήθε. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη 

βακκέλε κε ινχζηξν, απφρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Α.Σ. 5: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη βιηπίναρ ηοίσος 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βηηξίλαο ηνίρνπ δηαζηάζεσλ 1,80 x 1,80 m, βάζνπο 0,60 

m, κε ηδάκη πάρνπο 4 mm ζηελ κπξνζηά πιεπξά. Ζ πξνζήθε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

πεξηκεηξηθά θαη ζηελ πίζσ πιεπξά απφ μχιν θαη ζηελ κπξνζηά πιεπξά ζα θέξεη πφξηα κε 

ηδάκη κε θαηάιιεινπο κεληεζέδεο γηα ην άλνηγκά ηεο θαη ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά. Ζ φιε 

θαηαζθεπή ζα είλαη βακκέλε κε ινχζηξν, απφρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Α.Σ. 6: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πποθήκηρ πούσων 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζήθεο ξνχρσλ δηαζηάζεσλ βάζεο 0,80 x 0,60 m, 

χςνπο 1,80 m, κε ηδάκη πάρνπο 4 mm πεξηκεηξηθά. Ζ βάζε ηεο πξνζήθεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν, κε θαηάιιειεο εγθνπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ 

ηδακηνχ. ηηο γσλίεο ηεο βάζεο ζα ππάξρνπλ θαηαθφξπθα ζηνηρεία απφ μχιν, δηάζηαζεο 10 x 

10 cm ηα νπνία ζηελ θνξπθή ηνπο ζα είλαη δεκέλα κε ηειάξν ίδησλ δηαζηάζεσλ μχινπ. ηελ 

κπξνζηά πιεπξά ε πξνζήθε ζα θέξεη πφξηα κε ηδάκη κε θαηάιιεινπο κεληεζέδεο γηα ην 

άλνηγκά ηεο θαη ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη βακκέλε κε ινχζηξν, 

απφρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Α.Σ. 7: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινος γπαθείος 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ γξαθείνπ δηαζηάζεσλ 2,50 x 0,80 m απφ MDF 

ζπλνιηθνχ πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε, πάρνπο 1,0 mm, κε 

ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε 

αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο 

 

Α.Σ. 8: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ νηοςλάπαρ 

 

Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλεο ζθειεηφο βηβιηνζήθεο, δηαζηάζεσλ 6,00 x 3,70 m (κε 

ρσξίζκαηα αλά 1,20 m), απνηεινχκελεο απφ ραιχβδηλα δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα, 

εξγνζηαζηαθήο βαθήο θνχξλνπ, κε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ θνριηψλ, πεξηθνριίσλ θαη 

ξνδειιψλ, πιάηνπο 60 εθ. Πέξημ ηεο ληνπιάπαο ζα θαηαζθεπαζηεί μχιηλν "θνπηί" απφ 

λνβνπάλ πάρνπο 18 mm επελδεδπκέλν κε κειακίλε πάρνπο 1 mm γηα ηελ θάιπςε ησλ 

κεηαιιηθψλ ξαθηψλ, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηα θαηαθφξπθα ειάζκαηα κε κεηαιιηθέο 

γσλίεο. ηελ φςε ηεο βηβιηνζήθεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πφξηεο απφ MDF (πιάηνπο 0,60 m 

έθαζηε) πάρνπο 18 mm άξηζηεο πνηφηεηαο επελδπκέλεο κε κειακίλε πάρνπο 1 mm 

νηνπδήπνηε πιάηνπο θαη κήθνπο θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά 

ζφθνξα απφ θαηάιιειν PVC πάρνπο 3 mm. Οη πφξηεο ζα έρνπλ χςνο 1,85 m έθαζηε, 

δηακνξθψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δχν επίπεδα θαζ‟ χςνο, ζα βηδσζνχλ επί ηνπ 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θαη ζα θέξνπλ ηξεηο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ ε θάζε κία. ην κέζν 

ηνπ χςνπο θαη ζηελ θνξπθή ηεο ληνπιάπαο ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή κπάξα γηα ηελ 



αλάξηεζε ξνχρσλ, ε δε πάλσ κπάξα ζα θέξεη εηδηθφ κεραληζκφ ψζηε λα κπνξεί λα θαηέβεη 

κέρξη ην κέζν ηνπ χςνπο ηεο ληνπιάπαο. 

Καηά πιάηνο ηεο ληνπιάπαο θαη αλά 90 πεξίπνπ cm ζα ηνπνζεηεζνχλ ραιχβδηλα 

δηάηξεηα κεηαιιηθά ειάζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επζηάζεηαο ηεο θαηαζθεπήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

    Υξπζφ    27-09-2017                                         Υξπζφ   26-09-2017                             

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Σ.Τ.                  

                    . 

 

 

 

 

 

   ΥΡΖΣΟ ΜΖΣΡΑΚΑ                             ΒΑΗΛΖ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                   Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ , 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ   «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην Παιαηφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Πλεχκαηνο» 

 

 

Αξ. Μειέηεο :  16/2015 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1.       ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ 

Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

ηος ν. 4491/2017 (Α’ 152) ηποποποίηζηρ διαηάξεων ν.4412/2016, 

ηος ν. 4497/2017(Α’ 171) ηποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4412/2016, 

ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2012/17 ηος ΔςπωπαϊκούΚοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 

(ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ 

διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 

2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπων και Υπηπεζιών ηος Γημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 

2011/7 ηηρ 

16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ» 

 

ΑΡΘΡΟ 2.       ΑΜΟΙΒΑΙΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηα ειέγμεη εξγαζηεξηαθά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. Ζ δαπάλε 

ιήςεσο δεηγκάησλ, κεηαθνξάο ηνπο ζην αξκφδην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ηνπο βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. 



Αλ ηα πιηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα 

ηα απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

Πξνβιέπεηαη Γηθαίσκα πξναίξεζεο ( option ) ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά γηα ηε 

δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ 

απηψλ ηνπ ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ , ζε κέγηζην πνζνζηφ 15%, κε έθπησζε, ηελ 

πξνζθεξφκελε έθπησζε ζηηο αξρηθέο πνζφηεηεο θαη κε ηε ζχλαςε αληίζηνηρεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο 

δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ηα ινηπά δε, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο απφθ. 11389 / 23 / 3 / 1993 ηνπ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ. 

Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 

Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ 

Δκκαλνπήι Παππά , ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 3.       ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θα πποζκομίζει εγγςηηική 

επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ ίζη με ηο 5 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε 

εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά 

πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ 

ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, 

ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

 αλ ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ενόρ (1) μήνα 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Σν δηάζηεκα απηφ απνηειεί θαη ηελ ειάρηζηε παξερφκελε 

εγγχεζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή.   

ΑΡΘΡΟ 4.       ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί  ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη κέρξη λα 

εμαληιεζνχλ νη αλαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πνζφηεηεο, και όσι πέπαν ηηρ 30
ηρ

/05/2018. 

Ζ δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ζα αμηνινγεζεί θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΟΣΓ θαη 

ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, νιηθά ή ηκεκαηηθά. ηελ πεξίπησζε 

ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ηα πιηθά ζα παξαδίδνληαη άκεζα κεηά απφ ηελ εηδνπνίεζε θαη 

ηελ δηέιεπζε εχινγεο πξνζεζκίαο. 

  ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ή 

παξαηεξνπκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ 

πξνκεζεπηή έθπησην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΤΛΙΚΩΝ 

 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη 

θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζ΄ απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 

επηζπκεί , ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ 



νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε έλα ή φινπο ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιηθφ : 

1. Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν 

2. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε 

3. Με δεηγκαηνιεπηηθή πξαθηηθή δνθηκαζία 

  ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά ην καθξνζθνπηθφ 

έιεγρν, αθνχ απηφο δηελεξγεζεί, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά θαη απφ 

άιιν ή άιινπο ειέγρνπο πέξαλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη 

ηνπο ηπρφλ άιινπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο 

ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΛΗΡΩΜΔ 

Δπεηδή ε παξαιαβή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ηηκνιφγεζε κε ζηαζεξή ηηκή  

( ηηκή πξνζθνξάο ). 

Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά αθνχ παξαιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα, θεξχθεηα θιπ.  

      Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

         ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ                                                  ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

     Υξπζφ    27-09-2017                                         Υξπζφ   26-09-2017                             

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Σ.Τ.                  

                    . 

 

 

 

 

 

   ΥΡΖΣΟ ΜΖΣΡΑΚΑ                             ΒΑΗΛΖ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

       Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                   Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 


