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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    15-12 -2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 12012- 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  327 / 2020 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής 

Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν προυπ.  #1.796,00 € #  

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει 
σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως 
τα άρθρα 116,118 και 120 

3. Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως 
ισχύει σήμερα 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Τον  ΚΑ 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κατασκήνωσης του προϋπολογισμού έτους 

2020   
6. Το από 24-11-2020  πρωτογενή Αίτημα  του Δήμου  ( ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007722995) 
7. To αριθμ πρωτ. 396/24-11-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα   
8. Η αριθμ Α892 / 14-12-2020  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  πίστωσης # 

1.796,00#(ΑΔΑ:Ω18ΖΩΨΞ-ΔΔΗ)  (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007854448) 
9. Την αριθμ   50 /24-11- 2020  μελέτη του τμήματος Τεχνικών Έργων και  Συντήρησης Υποδομών   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Α. Την έγκριση της αριθμ.  50 /24-11- 2020 μελέτης  με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων 

της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν προυπ.  #1.796,00 

€ #  που  συνέταξε το Τμήμα  Τεχνικών Έργων και  Συντήρησης Υποδομών  .  
 
Β. Την διενέργεια της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Κατσούλας Γεώργιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

  ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ 50/24-11-2020 
ΤΙΤΛΟΣ: «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της 
Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  
προμήθεια και εργασία» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.796,00 # 
ΚΑ:  15-6261.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
για την αποκατάσταση των φθορών από την χρήση κατά την κατασκηνωτική περίοδο και για την ασφάλεια 
κατά την περίοδο μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων   της Παιδικής Εξοχής Μπούκας 
συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία  
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει και περιγράφει την  αποκατάσταση των φθορών από την 
χρήση κατά την κατασκηνωτική περίοδο  της Παιδικής Εξοχής Μπούκας καθώς και την ασφάλεια του 
χώρου κατά την περίοδο που η κατασκήνωση θα είναι κλειστή, συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και 
εργασία που απαιτούνται.  
 
Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη  για  την προφύλαξη του χώρου και την  διατήρηση των εγκαταστάσεων 
σε καλή κατάσταση 

 
Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.796,00 Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6261.001 του 
προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
Στην παραπάνω ανάθεση συμπεριλαμβάνονται  η προμήθεια και η τοποθέτηση των υλικών για την πλήρη 
αποκατάσταση τους . 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

1 
4 ΤΕΜ. ΤΖΑΜΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  1,5 Μ2 Χ30   Μ2 2,00 45,00 90,00 

2 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 1,00 Χ1,00 Μ2 4,00 15,00 60,00 

3 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 4,00 24,50 98,00 

4 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΑΛΟ ΤΕΜ 3,00 35,00 105,00 

5 ΜΥΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  ΤΕΜ 5,00 15,00 75,00 

6 ΠΙΧΑΚΙΑ ΤΕΜ 10,00 10,00 100,00 

7 ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1,00 60,39 60,39 

8 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ  ΤΕΜ 3,00 20,00 60,00 

9 ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 1,00 30,00 30,00 

10 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΙ 
ΗΛΙΑΚΟΥ  ΤΕΜ 2,00 25,00 50,00 

11 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 6,00 10,00 60,00 
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12 
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΤΕΜ 6,00 5,00 30,00 

13 ΣΙΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ( 2 *1,20) ΤΕΜ 10,00 23,00 230,00 

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΜ 1,00 400,00 400,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.448,39 

ΦΠΑ 24% 347,61 

ΣΥΝΟΛΟ  1.796,00 

 

 

CPV: 

44522300-8 Μέρη λουκέτων 

44522400-9 Μέρη κλειδαριών 

44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 

44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «αποκατάσταση των φθορών από την χρήση κατά την κατασκηνωτική 
περίοδο και για την ασφάλεια κατά την περίοδο μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων   της Παιδικής 
Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία » 

 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της  εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις: 

α)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» κατά τα άρθρα 

116 και 118  

β) του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄ / 08-06-

2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο  του προυπολογισμού που περιγράφονται 
στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών.  
 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, 
συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  

 

Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία  

Τα   συμβατικά  στοιχεία  της  μελέτης είναι: 

 

-Η  τεχνική  περιγραφή  - Τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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-Η  συγγραφή  των υποχρεώσεων 
-Ο  προϋπολογισμός προσφοράς 

 

Άρθρο 4: Τιμές προσφορών  

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει  την  παρούσα εργασία 

συμπεριλαμβανομένου προμήθεια ειδών, θα αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  σχετικής  σύμβασης.  

Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  για τα προς 

προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για  όσο  θα  είναι  σε ισχύ  η  σύμβαση για την παρούσα 

προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα  μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 

αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  Ο  υποψήφιος  προμηθευτής  μπορεί για την κατάθεση της 

οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της 

παρούσας μελέτης. 

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση 

των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και συμφωνούν με αυτούς  

2. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά κάθε προμηθευτή πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους 

στα οποία να φαίνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

Άρθρο 6: Σύμβαση   

Στον  ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση ή  τηλεφωνική ενημέρωση για 
την ανάθεση. 

Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων των 

ειδών  εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. 

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος έως τις 31/12/2020  

 Άρθρο 7:  Χρόνος και τόπος εκτέλεσης εργασίας  και παραλαβή ειδών   
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας με την εργασία  θα γίνει μέσα σε  δύο ημέρες από την ανάθεση 
. Η παραλαβή της εργασίας και προμήθειας  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής εργασίας  του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που 
αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση τους με άλλα που να πληρούν 
επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω 
αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. 
Άρθρο 8:  Παραλαβή    
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την  αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η  επιτροπή  
παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  ή  τη  μερική  αυτής  ή  την  αντικατάσταση  
των  όποιων ανωμαλιών. 

ΑΔΑ: 950ΙΩΨΞ-ΤΤΜ



5 
 

Άρθρο 9:  Εκχώρηση Ο προμηθευτής -ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση 
ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αμφιλοχίας  

 

Άρθρο 10:  Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας θα  επιλυθούν  με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Αμφιλοχία 24/11/2020 

 

 

 

 

Η συντάξασα 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θεοδώρα Πατρινούδη 
Αναπλ. Προϊσταμενη Τμήματος  

 

Δημήτριος Ζαμπάρας 
Προϊστάμενος Δ/νσης 
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