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        Κάιπκλνο, 02/08/2016 
 
                  Αξ. Πξση.: 13279 
  
       

                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο 
Πιεξνθ. : Μηραήι Μπατξάκεο 
Σειέθσλν: 22430-59 159 
Fax:    22430-28440 
 

 

ΘΕΜΑ: Παξνρή ηεο Τπεξεζίαο «Αληηθαηάζηαζε ησλ Ξχιηλσλ Καζηζκάησλ ζηηο  
Κεξθίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο  
 

1. αο αλαθνηλψλνπκε φηη ν Γήκνο Καιπκλίσλ ζα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο  
απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο  παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «Αληηθαηάζηαζε ησλ  
Ξχιηλσλ Καζηζκάησλ ζηηο  Κεξθίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ» φπσο 
απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλεκκέλε κειέηε ζε επαγγεικαηία μπινπξγφ. 
Υξφλνο Οινθιήξσζεο ηεο Τπεξεζίαο έσο 27-08-2016.    

2. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 04-08-2016 εκέξα Πέκπηε 
θαη ψξα 13:00 ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ ζηελ Κάιπκλν 
Σ.Κ. 85200 θαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 90 
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. Η πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα 
απνηειείηαη απφ: 
 α) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα  
 β) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα  
 γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ 
απηφ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα είλαη ζπλαθή κε ηελ πξνο αλάζεζε 
ππεξεζία.  
 δ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ε νπνία επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζεο. 
 ε) Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο ησλ Μαδεξηψλ   

3. Η πιεξσκή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηελ βεβαίσζε 
θαιήο εθηέιεζεο θαη κεηά ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δληάικαηνο πιεξσκήο.  
  

                                                                                          
  Ο Αληηδήκαξρνο 

  Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ  
              Τπεξεζηψλ  

 
 

Σακελλάριος ΤΗΛΙΑΚΟΣ 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
 

EΡΓΑΙΑ  : ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ 
ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΣΙ 
ΚΔΡΚΙΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ 

 
 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛ.:  16 /2016                              
Κ.Α : 30-7336.0029 

 

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ(€): 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
 

  
 
13.750,00+ΦΠΑ(17%)  
 
 Ι.Π. 
  

 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

  Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ καδεξηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηα  θαζίζκαηα ζηηο θεξθίδεο ηνπ δεκνηηθνχ θνιπκβεηεξίνπ ζην Γεκνηηθφ 

ηάδην Καιχκλνπ κε Μαδέξηα  πιαληζκέλα δηαζηάζεσλ 25cmX5cmX400cm, 

εκπνηηζκέλα απφ μχιν ειάηεο. Τινηφκεζε θαηά DIN1052 θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

ζπλζήθεο θαηαιιειφιεηαο θαηά DIN4074(μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο) 

θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηα  Δπξσπατθά 

Πξφηππα EN351 θαη EN599 . 

  Σα καδέξηα ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη νηθνινγηθνχ 

εκπνηηζκνχ. 

ηελ εξγαζία ζα πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ παιηψλ καδεξηψλ, ε 

κεηαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαη ε ζηεξέσζε 

ησλ λέσλ καδεξηψλ επί ηνπ ζηδεξέληνπ ζθειεηνχ κε ηα θαηάιιεια αλνμείδσηα 

κπνπιφληα. 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

28/80 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ  Ν.2362/95 θαη ηεο ππ’ αξηζ. αξηζ.35130/739/09-08-2010 

Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 

Η δαπάλε απηήο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 13.750,00€ θαη 2.337,50€  

Φ.Π.Α. 17%  πνπ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016. Έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή 

πίζησζε ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ κε  θσδηθφ Κ.Α. 30-7336.0029.  

Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη εθάπαμ  κεηά ηε βεβαίσζε ηεο θαιήο 

εθηέιεζεο απηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο. 
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 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

1 

Αθαίξεζε ησλ παιηψλ καδεξηψλ, ε κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ απνζήθε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ,  ε ζηεξέσζε ησλ λέσλ καδεξηψλ επί 

ηνπ ζηδεξέληνπ ζθειεηνχ κε ηηο θαηάιιειεο 

αλνμείδσηα κπνπιφληακε Μαδέξηα  πιαληζκέλα 
δηαζηάζεσλ 25cmX5cmX400cm, εκπνηηζκέλα 

απφ μχιν ειάηεο. Τινηφκεζε θαηά DIN1052 θαη 
λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφιεηαο θαηά 

DIN4074(μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο) 

θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε εμσηεξηθέο 
ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηα  Δπξσπατθά Πξφηππα 

EN351 θαη EN599 
  Σα καδέξηα ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη νηθνινγηθνχ εκπνηηζκνχ. 

ηεκ 250 55,00 13.750 

χλνιν 13.750 

Φ.Π.Α. 17% 2.337,5 

Γεληθφ χλνιν 16.087,50 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
 
ΕΡΓΑΙΑ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΣΙ ΚΔΡΚΙΓΔ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ 
 

Άπθπο 1: Διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

Σηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

2. ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη 

ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

4.  ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 

 

Άπθπο 2: ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

1. Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο 

2. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

3. Σερληθή πεξηγξαθή 

 

Άπθπο 3: Επγαζία 

     α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία 
                << ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΣΙ ΚΔΡΚΙΓΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ >>. 

β) Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο : Ν.  ΚΑΛΤΜΝΟΤ 

γ) Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 16.087,50 ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α. 

(13.750,00+2.337,50) 

 

Άπθπο 4: Σόπορ και  Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 
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Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη ζηελ Νήζν Κάιπκλν θαη ζην Γεκνηηθφ 

Κνιπκβεηήξην ζηελ πεξηνρή Αλάιεςε. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη έσο 27 Απγνχζηνπ ηνπ 2016. 

 

Άπθπο 5: Παπαλαβή επγαζιών  

Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ  63 παξ 3 ηνπ ΠΓ 28/80.  

 

Άπθπο 6: Σπόπορ Πληπωμήρ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηελ ππνβνιή ηνπ  

ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ 

θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 Σν πνζφ ηεο δαπάλεο είλαη απηφ πνπ ζα πξνθχςεη µεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ. 

 ε πεξίπησζε µε θαιήο εθηέιεζεο  µέξνπο ησλ εξγαζηψλ, o Γήκνο Καιχκλνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα µελ θαηαβάιιεη ην αλάινγν πνζφλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο 

εξγαζίεο. 

 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ 

αλάδνρνπ  εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο 

νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο 

πιεξσκή πνζφ. 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά 

ην λφκν.  

 

Άπθπο 7: Κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ 

κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη ν Γήκνο. 

 

Άπθπο 8: Ποιόηηηα Παπεσόμενων Τπηπεζιών  

Η πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ 

ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.   

 

Άπθπο 9: Εκσώπηζη ηηρ επγαζίαρ ζε ηπίηο 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η 
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απφθαζε απηή παξέρεηαη εθ’ φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα 

πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

Άπθπο 10: Επίλςζη διαθοπών 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Κάλςμνορ …../..…/2016 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Παποσή ηηρ Τπηπεζίαρ «Αληηθαηάζηαζε ησλ  Ξχιηλσλ Καζηζκάησλ ζηηο  

Κεξθίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ» 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________ 

Οδφο_________________________________,    Αξηζκφο ______________ ,  

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΠΗΡΕΙΑ   

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

1 

Αθαίξεζε ησλ παιηψλ καδεξηψλ, ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηελ απνζήθε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ,  ε ζηεξέσζε ησλ λέσλ καδεξηψλ επί ηνπ 
ζηδεξέληνπ ζθειεηνχ κε ηηο θαηάιιειεο αλνμείδσηα 

κπνπιφληακε Μαδέξηα  πιαληζκέλα δηαζηάζεσλ 
25cmX5cmX400cm, εκπνηηζκέλα απφ μχιν ειάηεο. 

Τινηφκεζε θαηά DIN1052 θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
ζπλζήθεο θαηαιιειφιεηαο θαηά DIN4074(μπιεία 
κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο) θαηάιιεια γηα 

εθαξκνγή ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηα  
Δπξσπατθά Πξφηππα EN351 θαη EN599 

  Σα καδέξηα ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά 
πνηφηεηαο θαη νηθνινγηθνχ εκπνηηζκνχ. 

ηεκ 250 55,00 

 

 

χλνιν  

Φ.Π.Α. 17%  

Γεληθφ χλνιν  

 

                     Κάλςμνορ  …./.…/2016 
                            Ο Πξνζθέξσλ 
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