






































ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 06-06-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πµ  
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµόν 52/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, για να 
διενεργήσει το διαγωνισµό για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών 
απορριµµάτων όπως ορίζεται στην 19/2012 διακήρυξη του Δηµάρχου, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ελεύθερη Θράκη». Στη συνεδρίαση της επιτροπής 
ήταν παρόντες: 
 
1) Μικέδη – Νικολάου Πηνελόπη, υπάλληλος του Δήµου, ως πρόεδρος  
2) Σβιντρίδης Μιχαήλ, υπάλληλος του Δήµου, ως µέλος  
3) Τσιακίρη Λεµονιά, υπάλληλος του Δήµου, ως µέλος  
 
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών που κατέθεσαν οι 
ενδιαφερόµενοι ενώπιον της, αφού πρώτα επικοινώνησε µε το γραφείο 
πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά µέχρι την 
προηγούµενη εργάσιµη, όπως ορίζονταν στη διακήρυξη. 
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Δικαιολογητικά  
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ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ.& ΣΙΑ ΕΕ EBΡΟSOFT 

1)Εγγυητική Επιστολή           ΝΑΙ 
2)Πιστοπ.Επιµελητηρίου        ΝΑΙ 
3)Υπεύθυνη δήλωση             ΝΑΙ 
4)Οικονοµική προσφορά        ΝΑΙ 

 
Η Επιτροπή έκανε δεκτό στο διαγωνισµό τον µοναδικό συµµετέχοντα, καθώς ο 
φάκελος των δικαιολογητικών του ήταν πλήρης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη 
στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, παρουσία του προµηθευτή και 
κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Α/Α Είδος υλικού Μ.M. Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Δαπάνη 
ολική 

1	   Υγρό	  	  δαπέδου	  	  4lit	  	   τεμ	   300	   2,00	   	  600,00€	  
2	   Χλωρίνη	  	  παχύρρευστη	  	  4lit.	   τεμ	   300	   	  	  	  	  	  	  2,65	   	  	  	  	  	  795,00€	  
3	   Υγρό	  	  για	  	  άλατα	  	  500ml	   τεμ	   150	   1,40	   	  	  	  	  	  210,00€	  
4	   Υγρό	  	  ψεκασμού	  	  για	  	  τζάμια	  	  4lit	   τεμ	   300	   	  	  	  	  	  	  	  2,45	   735,00€	  
5	   Υγρό	  	  κρεμοσάπουνο	  	  4lit	   τεμ	   300	   	  	  	  	  	  	  	  2,30	   	  	  	  	  690,00€	  	  	  
6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Υδροχλωρικό	  οξύ	  400ml	   τεμ	   150	   0,30	   	  	  	  	  	  	  45,00€	  
7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Πανάκια	  γεν.	  καθ/σμου	  	  πλαστικά	   τεμ	   100	   	  	  	  	  	  	  0,60	   60,00€	  
8	   	  	  	  	  	  	  	  Σφουγγάρια	  γεν.	  καθαρισμού	  με	  φίμπρα	   τεμ	   100	   	  	  	  	  	  	  0,12	   12,00€	  
9	   	  	  	  	  	  	  	  Σφουγγαρίστρες	  επαγγελματικές	  νημάτινες	  	   τεμ	   200	   2,25	   450,00€	  
10	   	  	  Μηχανισμός	  επαγγελματικής	  σφουγγαρίστρας	   τεμ	   50	   	  	  	  	  	  	  2,20	   110,00€	  
11	   	  	  	  Σκούπες	  πλαστικές	  μαγνητικές	   τεμ	   100	   1,20	   120,00€	  
12	   	  Σκούπες	  ψάθινες	  με	  κοντάρι	   τεμ	   150	   2,90	   435,00€	  
13	   Κοντάρια	  αλουμινίου	   τεμ	   50	   1,00	   50,00€	  



14	   Κοντάρια	  ξύλινα	  1,5	  μ	   τεμ	   50	   	  	  	  	  	  	  0,95	   47,50€	  
15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Σακκούλες	  απορρ/των	  	  50Χ60	   κιλό	   2100	   	  	  	  	  	  	  1,19	   2.499,00€	  
16	   Σακκούλες	  απορρ/των	  60Χ80	   κιλό	   2100	   1,19	   2.499,00€	  
17	   Σακκούλες	  απορρ/των	  80Χ120	   	  κιλό	   2100	   1,19	   2.499,00€	  

18	   Χαρτί	  κουζίνας	   	  
12ρολλά	   900	   7,90	   7.110,00€	  

19	   Χαρτί	  υγείας	  40Χ100	   40ρολλά	   1300	   7,20	   9.360,00€	  
20	   Χειροπετσέτα	  σε	  ρολό	  	   τεμ	   50	   1,25	   62,50€	  
21	   Κάδοι	  σφουγγαρίσματος	  6	  λιτ	  απλοί	  με	  στίφτη	  	   τεμ	   40	   	  	  	  	  	  	  	  2,85	   114,00€	  

22	   Κάδοι	  σφουγγαρίσματος	  επαγγελματικοί	  25λιτ	  με	  
στίφτη	  τροχήλατοι	  	  

τεμ	  
20	   	  	  	  	  	  65.00	   1.300,00€	  

23	  
Κάδοι	  σφουγγαρίσματος	  επαγγελματικοί	  διπλοί	  	  25	  

λιτ.με	  στίφτη	  τροχήλατοι	   τεμ	   10	   75,00	   750,00€	  

24	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Φαράσι	  με	  κοντάρι	  πλαστικο	   τεμ	   70	   1,95	   136,50€	  
25	   Σφουγγαρίστρα	  απλή	   Τεμ	   100	   0,80	   80,00€	  
	   	   	   	   ΣΥΝΟΛΟ	  	  	  	  	  	   30.769,50€	  

	   	   	  
	   ΦΠΑ	  23%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.076,99€	  

	   	   	   	   Γ.	  ΣΥΝΟΛΟ	   37.846,49€	  
 
 
 
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει η κατακύρωση της προµήθειας να 
γίνει στον προµηθευτή ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΕΕ EBΡΟSOFT, καθώς η 
προσφορά του είναι συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, καθώς είναι αρκετά 
χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης της υπηρεσίας και τα 
προσφερόµενα υλικά έχουν τις προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

1. ………………………………..   2. ………………………………….  3. ………………………………… 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 01-06-2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα  η επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµόν 52/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, για να 
διενεργήσει τον επαναληπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια εντύπων & 
υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  όπως ορίζεται στην 
23/2012 διακήρυξη του Δηµάρχου, η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
«Γνώµη». Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Μικέδη – Νικολάου Πηνελόπη, υπάλληλος του Δήµου, ως πρόεδρος  
2) Πεϊχαµπέρη Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήµου, ως αναπληρωµατικό µέλος  
3) Χρυσοχοϊδου Δέσποινα, υπάλληλος του Δήµου, ως αναπληρωµατικό µέλος  
 
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών που κατέθεσαν οι 
ενδιαφερόµενοι ενώπιον της, αφού πρώτα επικοινώνησε µε το γραφείο 
πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά µέχρι την 
προηγούµενη εργάσιµη, όπως ορίζονταν στη διακήρυξη. 
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Δικαιολογητικά  

 
 
1 

         
ANGLOHELLENIC  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

1)Εγγυητική Επιστολή           ΝΑΙ 
2)Πιστοπ.Επιµελητηρίου        ΝΑΙ 
3)Υπεύθυνη δήλωση             ΝΑΙ 
4)Οικονοµική προσφορά       ΝΑΙ 

 
2 

 
ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

1)Εγγυητική Επιστολή           ΝΑΙ 
2)Πιστοπ.Επιµελητηρίου        ΝΑΙ 
3)Υπεύθυνη δήλωση             ΝΑΙ 
4)Οικονοµική προσφορά       ΝΑΙ 

 
Η Επιτροπή έκανε δεκτούς στο διαγωνισµό τους συµµετέχοντες, καθώς οι φάκελοι 
των δικαιολογητικών τους ήταν πλήρεις. Στη συνέχεια προέβη στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών, παρουσία των προµηθευτών και κατέγραψε τις 
προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

   
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Α/Α Είδος ΤΕΜΑΧΙΑ ANGLOHELLENIC 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

1 
Βιβλίο	  μεγέθους	  	  Α4	  500	  +	  
Bιβλιοδεσία	  

10	   190,00	   95,00	  

2 Βιβλ.	  μεγέθους	  29Χ43	  500+	  	  	  	  	  	  	  «	  	  	  	   10	   200,00	   110,00	  
3 Βιβλ.	  μεγέθους	  35Χ50	  500	  +	  	  	  	  	  	  «	  	  	   6	   270,00	   120,00	  
4 Βιβλ.	  μεγέθους	  43Χ61	  200	  	  	  	  «	  	  	   5	   330,00	   140,00	  
5 Μπλόκ	  βεβ.παράβ.ΚΟΚ	  	  	  	   300	   10,00	   7,00	  
6 Κάρτες	  στάθμευσης	  ωριαίες	   100.000	   0,05	   0,032	  



7 Μπλόκ(αποδ.επίδοσης)21Χ15	  μονό	  	   20	   2,50	   5,00	  
8 Μπλόκ(έκθεση	  τοιχοκ)	  21Χ15	  διπλ.	   20	   5,00	   9,00	  

9 
Μπλόκ	  διαβιβ.	  εγγράφων	  21Χ15	  
μον	  

20	   2,50	   5,00	  

10 Μπλόκ	  στοιχεία	  ακινήτων	  21Χ29,5	   30	   6,50	   12,00	  

11 
Μπλόκ	  υπηρεσιακής	  βεβαίωσης	  
17Χ21	  για	  μη	  οφειλή	  	  

15	   5,50	   9,00	  

12 Μπλόκ	  διατακτικών	  17,5Χ25	   30	   5,50	   9,00	  
13 Μπλόκ(εντολή	  εργασίας)4/πλό	  	   40	   8,00	   13,00	  
14 Φωτοτυπίες	  χαρτών	  υπηρεσιών	   4.000	   -‐	   -‐	  
15 ΄Εγχρωμες	  φωτοτυπίες	  Χαρτών-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   600	   -‐	   -‐	  

16 
΄Εγχρωμες	  φωτοτυπίες	  
Α4(μελετών)	  

600	   -‐	   -‐	  

17 Βιβλιάρια	  δικαιούχων	  πρόνοιας	  	   500	   4,00	   3,00	  
 
 
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει η κατακύρωση της προµήθειας να 
γίνει ως εξής: 
Α) στον προµηθευτή ANGLOHELLENIC A.E. για τα είδη µε Α/Α 7-13. 
Β) στον προµηθευτή ΤΑΡΤΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για τα είδη µε Α/Α 1-6 και 17. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

1. ………………………………..   2. ………………………………….  3. ………………………………… 



 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2012»  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
            &  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Αρ. Μελέτης:    40/12   

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2012» 

                            
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ύστερα από εξακρίβωση συµφωνίας των προσφερόµενων 
ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2012». 
Προϋπολογισµός : 40.000,00 € µε το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήµο 
Αλεξανδρούπολης. 
 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/8-3-1993 Απόφασης 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον 
Δήµο το αργότερο µέχρι _____________ ηµέρα _____________ και ώρα 11:00 π.µ. (έναρξη 
αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: 
α) Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισµού την             από ώρα 10.30 
µέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). 
β) Ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού ηµέρας 
δηλαδή την ______________. 

Δήµος Αλεξανδρούπολης  
Λ. Δηµοκρατίας 306  
68100 Αλεξανδρούπολη. 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε 
αντικείµενο της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 
 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου 
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από 

διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχεται τους όρους και ότι τα είδη που 
προσφέρονται έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές. 

δ) Τεχνική περιγραφή. 
ε) Οικονοµική προσφορά. 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

τεχνική έκθεση της µελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό 

2.000,00 €, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
 
4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 



 2 

          Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα διαθέτει τη χαµηλότερη 
τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις  
προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της µελέτης. 
 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
        Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ. 
 
6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
       Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, µε τον τρόπο 
που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.   
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των 
ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων . 
 
 
       Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                      ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                                                                                                   & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
      
            
  ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                      ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                                 ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Β’β. 
 
 
                                                       Αλεξ/πολη      /      / 2012 

Ο 
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

 
 
 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 40/12

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Α.Τ.
ΜΟΝ.                    
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Πληροφοριακές πινακίδες 1 µ2 30 81,00 2.430,00
2 Ρυθµιστικές πινακίδες 2 τεµ. 450 32,00 14.400,00
3 Πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών αναρτηµένες επί τοίχου 3 τεµ. 300 12,00 3.600,00
4 Πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών και νεκροταφείων µε 

πλαίσιο 
4 τεµ. 80 40,00 3.200,00

5 Πινακίδες αριθµοθεσίας 5 τεµ. 300 1,40 420,00
6 Πλαστικά κολωνάκια 6 τεµ. 50 12,60 630,00
7 Καθρέπτες κυκλοφορίας 7 τεµ. 4 104,00 416,00
8 Σιδηροί ιστοί από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ1 1/2" 8 τεµ. 670 11,00 7.370,00

Πρός στρογγύλευση: 54,33
Σύνολο : 32.520,33

Φ.Π.Α. 23,00 %: 7.479,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 40.000,00

Αλεξ/πολη   8-6-2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Β’ β.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

MEΛΕΤΗ: "Προµήθεια πινακίδων 2012"
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

ΕΡΓΟ:΄΄ Προµήθεια σιδηρικών ειδών΄΄ 

 
	   	   	  

 
                                                            Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

                     ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«Προµήθεια σιδηρικών ειδών» 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ύστερα από εξακρίβωση συµφωνίας των 
προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης:  «Προµήθεια 
σιδηρικών ειδών» 

Προϋπολογισµός : 40.405,50 € µε το Φ.Π.Α. για ελεύθερη 
παράδοση στον Δήµο Αλεξανδρούπολης. 

 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/8-3-1993 
Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
  

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν 
στον Δήµο το αργότερο µέχρι _____________ ηµέρα _____________ και ώρα 11:00 
π.µ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: 
α) Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισµού την             
από ώρα 10.30 µέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). 
β) Ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του 
διαγωνισµού ηµέρας δηλαδή την ______________. 

Δήµος Αλεξανδρούπολης  
Λ. Δηµοκρατίας 306  
68100 Αλεξανδρούπολη. 

 
 
 
 
 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν 
εµπορική δραστηριότητα σχετική µε αντικείµενο της προµήθειας και είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 
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3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

          Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της µελέτης , η  οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 2.021 €, που θα καλύπτει το 
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
          Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα 
διαθέτει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 
ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική 
έκθεση της µελέτης. 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

        Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του 
συµβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ. 
 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
       Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της 
επιτροπής, µε τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.   
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε 
την παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών 
τιµολογίων . 
 
           Αλεξ/πολη     /    / 2012 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
      
           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

    Αλεξ/πολη    /    / 2012 
 
 
                  -Ο- 
            ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     
MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE 

 
Ο 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 
 
 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

ΕΡΓΟ:΄΄Προµήθεια σιδηρικών ειδών΄΄ 
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                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια σιδηρικών ειδών που θα 
χρησιµοποιηθούν στην συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήµου, από το 
συνεργείο της αυτεπιστασίας του συγκεκριµένου έργου, καθώς και σε οποιαδήποτε 
άλλη ανάγκη των υπηρεσιών του Δήµου προκύψει. 
 Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήµο τµηµατικά και εφόσον απαιτηθούν οι 
αντίστοιχες ποσότητες των υλικών και µετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας. 
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  
40.405,50€ µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 30.7331.001 κωδικό αριθµό του 
προϋπολογισµού του Δήµου.  
 
 

 Αλεξ/πολη      /   /2012 
   -Ο- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     /12 

ΕΡΓΟ:΄΄Προµήθεια σιδηρικών ειδών΄΄ 
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                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        

 
1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διατοµής 2 ½ ΄΄ µήκους 6µ. 
 
2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διατοµής 2  ΄΄ µήκους 6µ. 
  
3. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διατοµής 1 ½ ΄΄ µήκους 6µ. 
 
4. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διατοµής 1 ¼  ΄΄ µήκους 6µ. 
 
5. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διατοµής 1 ΄΄ µήκους 6µ. 
 
6.Σωλήνας µορφής σιδήρου τετραγωνικής µορφής διατοµής 40Χ40Χ2 µήκους 6µ. 
 
7. Σωλήνας µορφής σιδήρου τετραγωνικής µορφής διατοµής 30Χ30Χ2 µήκους 6µ. 
 
8. Σωλήνας µορφής σιδήρου τετραγωνικής µορφής διατοµής 25Χ25Χ2 µήκους 6µ. 
 
9. Συµπαγής σίδηρος τετραγωνικής µορφής διατοµής 12Χ12. 
 
10. Συµπαγής σίδηρος τετραγωνικής µορφής διατοµής 14Χ14. 
 
11. Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας. 
 
12. Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας. 
 
13.Πόµολα για πόρτες εσωτερικού χώρου. 
 
14.Μεταλλική ψάθα γαλβανισµένη διατοµής 5Χ10Χ5 εµβαδού 10µ2. 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη     -    -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
         
 
   Αλεξ/πολη        -     -12 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

ΕΡΓΟ:΄΄Προµήθεια σιδηρικών ειδών΄΄ 

 
                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 2 ½΄΄  1 ΜΜ 500 5,5 2.750,00 

2 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 2 ΄΄ 2 ΜΜ 1.000 5,00 5.000,00 

3 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1 ½΄΄ 3 ΜΜ 2.000 3,50 7.000,00 

4 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1 ¼ ΄΄ 4 ΜΜ 1.500 3,00         4.500,00 

5 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1΄΄ 5 ΜΜ 1.000 2,20 2.200,00 

6 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2΄΄ 6 ΜΜ 1.000 2,20 2.200,00 
7 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2΄΄ 7 ΜΜ 1.000 1,80 1.800,00 
8 Μορφωσίδηρος 25Χ25Χ2΄΄ 8 ΜΜ 1.000 1,40 1.400,00 
9 Συµπαγής σίδηρος 12Χ12 9 ΜΜ 1.000 1,20 1.200,00 

10 Συµπαγής σίδηρος 14Χ14 10 ΜΜ 1.000 1,50 1.500,00 

11 Κλειδαριά ασφαλείας 
ξυλόπορτας 11 ΤΕΜ 100 10,00 1.000,00 

12 Κλειδαριά ασφαλείας 
σιδηρόπορτας 12 ΤΕΜ 100 10,00 1.000,00 

13 Πόµολα για πόρτες 13 ΤΕΜ 100 10,00 1.000,00 
14 Ψάθα γαλβανιζέ 10Χ5 14 ΤΕΜ 10 30,00 300,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 32.850,00 
     Φ.Π.Α. 23% 7.555,50 
     ΣΥΝΟΛΟ 40.405,50 

                                                                                      
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη     -    -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
         
 
   Αλεξ/πολη          -     -12 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /11 

ΕΡΓΟ:΄΄Προµήθεια σιδηρικών ειδών΄΄  

 
 
                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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                                                  ΄Αρθρο  1ο 
                                           Αντικείµενο συγγραφής 
 
   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δηµοτικών και Κοινοτικών 
προµηθειών που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 
                                                   ΄Αρθρο  2ο 
                                           Διατάξεις που ισχύουν 
 
   Οι Δηµοτικές και Κοινοτικές προµήθειες εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Άρθρο 209 του Ν.3463/06). 
 
 
                                                   ΄Αρθρο  3ο 
                                      Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
 
   Κατά την εκτέλεση των Δηµοτικών και Κοινοτικών προµηθειών ακολουθούνται οι 
οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουµένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Δηµοσίων ΄Εργων που αναφέρονται στην ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές. 
 
 
                                                 ΄Αρθρο  4ο 
             Τα συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι: 
 
    α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισµού 
    β.  Ο Προϋπολογισµός (ενδεικτικός)  
    γ.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
    δ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
    ε.  Η Τεχνική περιγραφή του έργου 
  στ.  Η Σύµβαση 
 
                                                  ΄Αρθρο  5ο 
   Η προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ........τέσσερεις........(   4   )  
ηµερολογιακούς µήνες. 
   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί 
νόµιµα ο ανάδοχος υπόκειται σε προβλεπόµενη ποινική ρήτρα.  
   Για κάθε (1) ηµέρα υπερηµερίας και για είκοσι (20) ηµέρες µετά την πάροδο τους ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
                                                   ΄Αρθρο  6ο 
                                       Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 
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   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενεργείας του 
διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό 
των δώρων που καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας µε απόφασή 
του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 
τυχόν επιδόµατος αδείας. 
   Εάν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται 
αντιστοίχως από τους λογαριασµούς του αναδόχου. 
 
                                                     ΄Αρθρο  7ο 
 
   Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή. 
   Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση του 
έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζηµία, ή φθορά εκτός εάν προέρχεται από 
ανωτέρα βία. 
 
                                                      ΄Αρθρο  8ο 
                                  Τελικός (εξοφλητικός λογαριασµός) 
 
   Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή του 
Δήµου ή της Κοινότητας. 
             

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη      -     -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
         
 
   Αλεξ/πολη        -    -12 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 
                   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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Σας προσφέρουµε τα παρακάτω είδη µε τις αναγραφόµενες τιµές χωρίς 
τον Φ.Π.Α. 
 

   
 
 
       Αλεξανδρούπολη  
         -Ο- 
         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ  

1 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 2 ½΄΄  1 ΜΜ 500  

  

2 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 2 ΄΄ 2 ΜΜ 1.000  

  

3 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1 ½΄΄ 3 ΜΜ 2.000  

  

4 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1 ¼ ΄΄ 4 ΜΜ 1.500  

  

5 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1΄΄ 5 ΜΜ 1.000  

  

6 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2΄΄ 6 ΜΜ 1.000  
  

7 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2΄΄ 7 ΜΜ 1.000  
  

8 Μορφωσίδηρος 25Χ25Χ2΄΄ 8 ΜΜ 1.000  
  

9 Συµπαγής σίδηρος 12Χ12 9 ΜΜ 1.000  
  

10 Συµπαγής σίδηρος 14Χ14 10 ΜΜ 1.000   

11 Κλειδαριά ασφαλείας 
ξυλόπορτας 11 ΤΕΜ 100   

12 Κλειδαριά ασφαλείας 
σιδηρόπορτας 12 ΤΕΜ 100   

13 Πόµολα για πόρτες 13 ΤΕΜ 100   
14 Ψάθα γαλβανιζέ 10Χ5 14 ΤΕΜ 10   
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ΝΟΜΟΣ	  ΕΒΡΟΥ	  
ΔΗΜΟΣ	  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	  
Δ/ΝΣΗ	  ΤΕΧΝΙΚΩΝ	  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	  
	  
Αρ.	  Μελέτης:	  	  	  	  	  /	  2012	  
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                                              Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

           ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρµανσης» 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή, ύστερα από εξακρίβωση συµφωνίας των προσφερόµενων ειδών µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης:  «Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρµανσης 
Προϋπολογισµός : 43.478,04€ µε το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήµο 
Αλεξανδρούπολης. 

 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/8-3-
1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

  
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν στον Δήµο το αργότερο µέχρι _____________ ηµέρα _____________ 
και ώρα 11:00 π.µ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: 
α) Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισµού την             
από ώρα 10.30 µέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). 
β) Ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του 
διαγωνισµού ηµέρας δηλαδή την ______________. 

Δήµος Αλεξανδρούπολης  
Λ. Δηµοκρατίας 306  
68100 Αλεξανδρούπολη. 

 
 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα σχετική µε αντικείµενο της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι 
στο οικείο Επιµελητήριο. 
 
 
 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
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          Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της µελέτης , η  οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής 
υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 2.174,00 €, που θα καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

 
4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

          Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα διαθέτει 
τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η 
προσφορά του πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση 
της µελέτης. 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

        Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του 
συµβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ. 
 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
       Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, µε 
τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.   
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την 
παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων . 
 
 
           Αλεξ/πολη     /    / 2012 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
      
           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

    Αλεξ/πολη    /    / 2012 
 
 
                  -Ο- 
            ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     
MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE 

 
Ο 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /12 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
ΕΡΓΟ:	  «Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης» 
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                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υλικών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση των σχολικών κτηρίων 
του Δήµου,  από το συνεργείο της αυτεπιστασίας του έργου αλλά και των άλλων αναγκών 
των δηµοτικών κτιρίων. 
 Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήµο τµηµατικά και µετά από σχετική υπόδειξη 
της υπηρεσίας. 
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  
43.478,04 € µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.001.  
 
 
 
 
 
 

 Αλεξ/πολη      /   /2012 
   -Ο- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /12 

ΕΡΓΟ:	  «Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης» 
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                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        
 
 

1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής ISO MEDIUM 
βαρύς διαµέτρου 1½΄΄. 

2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής ISO MEDIUM 
βαρύς διαµέτρου γαλβανισµένος 2΄΄. 

3. Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου 15mm, πάχους 
τοιχώµατος 0,75 mm. 

4. Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου 18mm, πάχους 
τοιχώµατος 0,80 mm. 

5. Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου 22mm, πάχους 
τοιχώµατος 0,90 mm. 

6. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, µε γλωτίδα (κλαπέ) 
διαµέτρου 1/2΄΄. 

7. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, µε γλωτίδα (κλαπέ) 
διαµέτρου 1΄΄. 

8. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, µε γλωτίδα (κλαπέ) 
διαµέτρου 1 1/2΄΄. 

9. Θερµαντικό σώµα τύπου PANEL διαστάσεων 11/900/900. 
10. Θερµαντικό σώµα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/800. 
11. Θερµαντικό σώµα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/1000. 
12. Θερµαντικό σώµα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/1200. 
13. Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο δίστηλο αξονικού ύψους 905.   
14. Θερµαντικό σώµα χαλύβδινο τρίστηλο αξονικού ύψους 905. 
15. Διακόπτης θερµαντικού σώµατος ευθύς ή γωνιακός, µε όλα τα 

απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη 
σύνδεση µε το δίκτυο. 

16. Δοχείο διαστολής, 25 λίτρων, πλήρες µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο για κανονική λειτουργία. 

17. Δοχείο διαστολής, 50 λίτρων, πλήρες µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο για κανονική λειτουργία. 

18. Δοχείο διαστολής, 200 λίτρων, πλήρες µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο για κανονική λειτουργία. 

19. Κυκλοφορητής νερού παροχής 2,5µ3/h. 
20. Κυκλοφορητής νερού παροχής 4µ3/h. 
21. Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας 

έως 10 atm, µε όλα τα µικροϋλικά, διαµέτρου 1/2¨. 
22. Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας 

έως 10 atm, µε όλα τα µικροϋλικά, διαµέτρου 3/4¨. 
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23. Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας 
έως 10 atm, µε όλα τα µικροϋλικά, διαµέτρου 1¨. 

 
 
 

.  
 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη   -     -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος                                    

Του Δήµου Αλεξ/πολης                                   

         
 
         
 
    
 
 
 
        Αλεξ/πολη     /     / 2012 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    /12 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ΕΡΓΟ:	  «Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 
 
 
   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 1½΄΄ 1 ΜΜ    300   5,00 1.500,00 

2 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος 2΄΄ 2 ΜΜ    200   7,00 1.400,00 

3 Χαλκοσωλήνας 15mm 3 ΜΜ        1.000   3,30 3.330,00 
4 Χαλκοσωλήνας 18mm 4 ΜΜ 1.000   4,00 4.000,00 
5 Χαλκοσωλήνας 22mm 5 ΜΜ    500   5,80 2.900,00 

  6 Βαλβίδα αντεπιστροφής1/2΄΄   6 ΤΕΜ    100    5,00 500,00 
  7 Βαλβίδα αντεπιστροφής1΄΄   7 ΤΕΜ    30  7,00 210,00 

  8 Βαλβίδα αντεπιστροφής1 
1/2΄΄   8 ΤΕΜ    20   20,00 400,00 

9 Θερµ. Σώµατα τύπου PANEL 
11/900/900 9 TEM 30 70,00 2.100,00 

10 Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/800 10 TEM 30 90,00 2.700,00 

11 Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/1000 11 TEM 30 110,00 3.300,00 

  
12 

Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/1200 

  
12 TEM 30 130,00 3.900,00 

13 Θερµ. Χαλύβδινα δίστηλα 905 13 µ2 100 25,08 2.508,00 

14 Θερµ. Χαλύβδινα τρίστηλα 
905 14 µ2 100 21,95 2.195,00 

  
15 Διακόπτες σωµάτων   

15 ΤΕΜ 100 5,00 500,00 

  
16 Δοχείο διαστολής 25 L    

16 ΤΕΜ 5 35,00 175,00 

17 Δοχείο διαστολής 50 L 
  17 ΤΕΜ 5 50,00 250,00 

18 Δοχείο διαστολής 200 L  
 18 ΤΕΜ 3 160,00 480,00 

19 Κυκλοφορητής νερού 2,5µ3/h 
 19 ΤΕΜ 5 140,00 700,00 

20 Κυκλοφορητής νερού 4µ3/h 
 20 ΤΕΜ 5 200,00 1.000,00 

  
21 Βάννα ½΄΄   

21 ΤΕΜ 50 4,00 200,00 

  
22 Βάννα ¾΄΄    

22 ΤΕΜ 100 5,00 500,00 

  
23 Βάννα 1΄΄   

23 ΤΕΜ 100 6,00 600,00 
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     ΣΥΝΟΛΟ 35.348,00 
     Φ.Π.Α. 23% 8.130,04 
     ΣΥΝΟΛΟ 43.478,04 

                                                                                      
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη       -    12        . 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
         
 
   Αλεξ/πολη       -     -12 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /12 

ΕΡΓΟ:	  «Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης» 
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Άρθρο 1ο 
 

         Αντικείµενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προµηθειών των 
Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση 
Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προµήθειες του 
Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» ως ισχύουν σήµερα. 
 

Άρθρο 2ο 
 

         Τα συµβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν την « Μελέτη « κατά σειρά ισχύος είναι η 
προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονοµική Προσφορά του 
αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
 

Άρθρο 3ο   Χρόνος περαίωσης 
 

         Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε τέσσερεις 
(4) ηµερολογιακούς µήνες.  
         Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ή την παράταση που θα δοθεί νόµιµα 
(άρθρο 27 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ), ο ανάδοχος -προµηθευτής υπόκειται στην ποινική 
ρήτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 4ο    Παραλαβή υλικών – Μηχανηµάτων 
 

         Η παραλαβή των υλικών και µηχανηµάτων γίνεται ανάλογα µε το υλικό 

         α)   Με µακροσκοπικό έλεγχο 
         β)   Με χηµική ή µηχανική εξέταση 
         γ)  Με πρακτική δοκιµασία και µε βάση οποιωνδήποτε σχετικών µε την 
προµήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουµένων πάντοτε 
των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 5ο 
 

         Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων 
και γνωστοποιήσεων στον µεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν 
τις προµήθειες, στην δε επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις 
κοινότητες. Τα κείµενα της εν λόγω εφηµερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 
µια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ. 11389/93 
ΕΚΠΟΤΑ). 
 
 

Άρθρο 6ο 
 

        Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προµήθειας, η διατήρησης ορίζεται σε (12) δώδεκα 
µήνες και προσµετράτε από την ηµεροµηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής της προµήθειας.     

             



 9 

 
 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη    -   -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
         
 
   Αλεξ/πολη          -       -12 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
«Προµήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρµανσης» 

 
Σας προσφέρουµε τα παρακάτω είδη µε τις αναγραφόµενες τιµές χωρίς τον 
Φ.Π.Α. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ 
1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 1 ΜΜ    300  
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1½΄΄ 
2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 2΄΄ 2 ΜΜ    200  
3 Χαλκοσωλήνας 15mm 3 ΜΜ          1.000  
4 Χαλκοσωλήνας 18mm 4 ΜΜ 1.000  
5 Χαλκοσωλήνας 22mm 5 ΜΜ    500  

    6 Βαλβίδα αντεπιστροφής1/2΄΄   6 ΤΕΜ    100  
    7 Βαλβίδα αντεπιστροφής1΄΄   7 ΤΕΜ     30  
    8 Βαλβίδα αντεπιστροφής1 1/2΄΄   8 ΤΕΜ     20  

   9 Θερµ. Σώµατα τύπου PANEL 
11/900/900   9 TEM    30  

 10 Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/800  10 TEM    30  

 11 Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/1000  11 TEM   30  

 12 Θερµ.Σώµατα τύπου PANEL 
22/900/1200  12 TEM   30  

 13 Θερµ. Χαλύβδινα δίστηλα 905  13 µ2 100  
 14 Θερµ. Χαλύβδινα τρίστηλα 905  14 µ2 100  
 15 Διακόπτες σωµάτων  15 ΤΕΜ 100  
 16 Δοχείο διαστολής 25 L   16 ΤΕΜ 5  
 17 Δοχείο διαστολής 50 L   17 ΤΕΜ 5  
 18 Δοχείο διαστολής 200 L   18 ΤΕΜ 3  
 19 Κυκλοφορητής νερού 2,5µ3/h  19 ΤΕΜ 5  
 20 Κυκλοφορητής νερού 4µ3/h  20 ΤΕΜ 5  
 21 Βάννα ½΄΄  21 ΤΕΜ 50  
 22 Βάννα ¾΄΄   22 ΤΕΜ 100  
 23 Βάννα 1΄΄  23 ΤΕΜ 100  

 
Αλεξανδρούπολη  

         -Ο- 
         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ	  ΕΒΡΟΥ	  
ΔΗΜΟΣ	  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	  
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Αρ.	  Μελέτης:	  	  	  	  	  /	  2012	  
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                                            Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
           ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  	  
                        
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, ύστερα από εξακρίβωση συµφωνίας των προσφερόµενων ειδών µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης:  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  
Προϋπολογισµός : 65.258,88 € µε το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήµο 
Αλεξανδρούπολης. 

 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/8-3-1993 
Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

  
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν στον Δήµο το αργότερο µέχρι _____________ ηµέρα _____________ και 
ώρα 11:00 π.µ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: 
α) Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισµού την             από 
ώρα 10.30 µέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). 
β) Ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του 
διαγωνισµού ηµέρας δηλαδή την ______________. 

Δήµος Αλεξανδρούπολης  
Λ. Δηµοκρατίας 306  
68100 Αλεξανδρούπολη. 

 
 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε αντικείµενο της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο. 
 

 
 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
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          Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην τεχνική έκθεση της µελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας . 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 
του συµµετέχοντος για ποσό 3.263,00 €, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

 
4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

          Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα διαθέτει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του 
πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της µελέτης. 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

        Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού , 
χωρίς το ΦΠΑ. 
 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
       Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, µε τον 
τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.   
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την 
παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων . 
 
 
           Αλεξ/πολη     /    / 2012 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
      
           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

    Αλεξ/πολη    /    / 2012 
 
 
                  -Ο- 
            ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     
MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE 

 
Ο 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

ΕΡΓΟ:	  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  	  
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                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

 Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υλικών χρωµατισµού 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο βάψιµο των σχολικών κτηρίων του Δήµου, από τα 
συνεργεία της αυτεπιστασίας του έργου καθώς και  για τη διαγραφή των  πολιτικών, 
διαφηµιστικών ή άλλων µηνυµάτων, για  την συντήρηση στάσεων αστικών γραµµών, 
παιδικών χαρών , επίστυλων , µπασκετών , εξεδρών , σχολικών  κτιρίων κλπ. που 
βρίσκονται  σε διάφορα  σηµεία  της  πόλης  των  οικισµών  καθώς   και  Δηµ.  Ενοτήτων.  

 Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήµο τµηµατικά και µετά από σχετική υπόδειξη της 
υπηρεσίας. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των  65.258,88 € µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 30.7331.001 , 20.6662.005 , 35.6662.004. 
κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του Δήµου. 
 
 
 
 

 Αλεξ/πολη     /  /2012 
   -Ο- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

 
        ΕΡΓΟ:	  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  	  
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                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        
 
1.Ακρυλικό χρώµα 10λιτρ. 
Ακρυλικό χρώµα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 
10 λίτρων. 
 
2.Πλαστικό χρώµα 10λιτρ 
Πλαστικό χρώµα κατάλληλο για χρήση σε εσωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 
10 λίτρων 
 

      3.Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ. 
Αστάρι ακρυλικού χρώµατος κατάλληλο για χρήση σε εξωτερική τοιχοποιϊα σε 
συσκευασία των 10 λίτρων 
 

      4.Αστάρι πλαστικό10λιτρ. 
Αστάρι πλαστικού χρώµατος κατάλληλο για χρήση σε εσωτερική τοιχοποιϊα σε 
συσκευασία των 10 λίτρων 
 

     5.Υδρόχρωµα 15κιλ. 
Υδρόχρωµα εσωτερικής τοιχοποϊας σε συσκευασία των 15 κιλών. 
 

      6.Ελαιόχρωµα 0,75λιτρ. 
      Ελαιόχρωµα κατάλληλο για χρήση σε µεταλλικές επιφάνειες σε  
      συσκευασία των 0,75 λίτρων. 
 
      7.Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ. 
      Μονωτικό υλικό κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών για την αποφυγή 
      υγρασίας, σε συσκευασία των 10 λίτρων. 
 
      8.Στόκος σπάτουλας 20κιλ. 
      Στόκος σπάτουλας σε συσκευασία των 20 κιλών. 
 
      9.Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ. 
      Διαλυτικό ελαιοχρώµατος κατάλληλο για χρήση µε πινέλο σε συσκευασία 
      των 15 λίτρων. 
 
     10.Αστάρι  5λίτρων  
      Αστάρι αντισκωριακό  , άνευ µολύβδου και χρωµικών , για  χρήση σε  µεταλλικές 
επιφάνειες σε  συσκευασία   5 λίτρων.    
          
            11. Σπρέι  300-ml 
           Σπρέι  ακρυλικής  βάσης  υψηλής  ποιότητας  και αντοχής  κατάλληλο για βαφή 
πλαστικών –µεταλλικών επιφανειών  σε  συσκευασία   300ml. Να  µην  περιέχει 
µόλυβδο  και να  µην  βλάπτει  το  όζον της ατµόσφαιρας  και  να στεγνώνει γρήγορα. 
             
            12. Σπρέι   αντισκωριακό  300-ml 
 Σπρέι µε αντισκωριακό λάδι  , ώστε να  διαλύει  τα οξείδια και να  λιπαίνει 
ταυτόχρονα,  να διεισδύει  γρήγορα και αποτελεσµατικά.  
             
           13.  Χρώµα  βαφής  ειδικό , αντισκωριακό , 1 λίτρου     
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      Χρώµα βαφής  ειδικό το οποίο να  εφαρµόζεται απευθείας πάνω σε 
σκουριασµένες µεταλλικές επιφάνειες , µε  ισχυρή  αντιδιαβρωτική προστασία , χωρίς  
να  προηγηθεί η χρήση ασταριού ,  άνευ µολύβδου και χρωµικών, σε  συσκευασία    1 
λίτρου.  
  
 14. Πινέλα 1,5" 
             Πινέλο επαγγελµατικό 1,5΄΄ µε λευκές  τρίχες.  
 
 15. Πινέλα 2,5" 
             Πινέλο επαγγελµατικό 2,5΄΄ µε λευκές  τρίχες. 
 
 16. Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 10cm - φ50 
 
 17. Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 18cm -  φ50 
 
 18. Ρολά  συνθετικά βαφής τοιχοποιίας 24cm - φ50 
 
 19. Σιλικόνη γενικής χρήσεως 300ml ( φυσίγγιο ) 
 
 20. Ακρυλικός στόκος 750 ml 
             Ακρυλικός  στόκος  νερού έτοιµος προς  χρήση , οικοδοµών για εσωτερικές  
και  εξωτερικές   επιφάνειες. Να  στεγνώνει γρήγορα χωρίς να  σκάει.    
 
 21. Στόκος πολυεστέρα 750 ml 
 Στόκος  πολυεστερικός  δύο  συστατικών  µε  ίνες  γυαλιού , έτοιµος προς  
χρήση, για  γέµισµα  µεγάλων ρωγµών  και   βαθουλωµάτων για  χρήση  σε  µεταλλικές  
επιφάνειες. Να εφαρµόζεται εύκολα , να στεγνώνει  γρήγορα και να τρίβεται εύκολα.   
 

22. Βερνίκι συντήρησης ξύλινων επιφανειών 0,75 λίτρων  
          Βερνίκι συντήρησης  έγχρωµο για  χρήση σε  ξύλινες  επιφάνειες , να   διεισδύει  
στο  ξύλο   για  προστασία  από µύκητες  , σαράκι κλπ. Να  προσφέρει  επίσης 
προστασία από τη ηλιακή  ακτινοβολία   σε   συσκευασία  0,75λίτρων.  
 

23. Ριπολίνη νερού οικολογική 1λίτρου  
          Ριπολίνη νερού οικολογική  , για  χρήση σε  ξύλινες , γυάλινες και PVC   
επιφάνειες υψηλής  ποιότητας από 100% ακρυλικές  ρητίνες  νέας    τεχνολογίας . Θα 
πρέπει  να  τηρεί τα κριτήρια  του  Οργανισµού  Οικολογικών Σηµάτων  της 
Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης. Να  είναι άοσµο άνευ αµµωνίας-αρωµατικών 
υδρογονανθράκων-ελεύθερης φορµαλδεΰδης-βαρέων   µετάλλων κλπ.      
  
 
 
       24. Σφυρήλατο χρώµα 1 λίτρου 
          Σφυρήλατο χρώµα για  χρήση  σε µεταλλικές επιφάνειες , άνευ µολύβδου ,  µε 
ισχυρή  πρόσφυση και  γρήγορο στέγνωµα σε  συσκευασία   1λίτρου. 
                 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη           . 
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Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

         
 
   Αλεξ/πολη        /      / 12 

 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

 
        ΕΡΓΟ:	  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  	  
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                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 
   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Ακρυλικό χρώµα 10λιτρ. 1 ΤΕΜ 400 35,00 14.000,00 
2 Πλαστικό χρώµα 10λιτρ. 2 ΤΕΜ 510 30,00 15.300,00 
3 Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ. 3 ΤΕΜ 100 40,00 4.000,00 
4 Αστάρι πλαστικό10λιτρ. 4 ΤΕΜ 200 27,00         5.400,00 
5 Υδρόχρωµα 15κιλ. 5 ΤΕΜ 100 10,00 1.000,00 
6 Ελαιόχρωµα 0,75λιτρ. 6 ΤΕΜ 480 5,00 2.400,00 
7 Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ. 7 ΤΕΜ 50 50,00 2.500,00 
8 Στόκος σπάτουλας 20κιλ. 8 ΤΕΜ 50 8,00 400,00 
9 Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ. 9 ΤΕΜ 90 25,00 2.250,00 

10 Αστάρι για µεταλλικές 
επιφάνειες  5λιτρων 10 ΤΕΜ 38 28,00 1064,00 

11 
Σπρέι για βαφή πλαστικών -

µεταλλικών επιφανειών ( 
διάφορα χρώµατα ) 

11 ΤΕΜ 80 4,00 320,00 

12 Σπρέι αντισκωριακό 12 ΤΕΜ 100 3,50 350,00 

13 Χρώµα βαφής µε αστάρι για 
µέταλλα  1λιτρου 13 ΤΕΜ 38 9,00 342,00 

14 Πινέλα 1,5"  14   ΤΕΜ 40 2,00 80,00 
15 Πινέλα 2,5"  15   ΤΕΜ 45 3,00 135,00 

16 Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 
10cm - φ50 16   ΤΕΜ 

35 10,00 350,00 

17 Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 
18cm -  φ50 17   ΤΕΜ 

30 12,00 360,00 

18 Ρολά βαφής τοιχοποιίας 24cm 
- φ50 18   ΤΕΜ 

35 12,00 420,00 

19 Σιλικόνη γενικής χρήσεως ( 
300 ml φυσίγγιο ) 19   ΤΕΜ 

100 4,00 400,00 
20 Ακρυλικός στόκος 750 ml 20   ΤΕΜ 30 3,50 105,00 
21 Στόκος πολυεστέρα 750 ml 21   ΤΕΜ 30 7,00 210,00 

22 Βερνίκι συντήρησης ξύλινων 
επιφανειών 0,75λιτρων  22   ΤΕΜ  

80 
 

8,50 
 

680,00 
23 Ριπολίνη οικολογική 1λίτρου 23   ΤΕΜ 90 8,00 720,00 

24 Σφυρήλατο χρώµα για 
µεταλλικές επιφάνειες 1λίτρου 24   ΤΕΜ  

30 9,00 270,00 
     ΣΥΝΟΛΟ 53.056,00 
     Φ.Π.Α. 23% 12.202,88 
     ΣΥΝΟΛΟ 65.258,88 
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ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη           . 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος 

Του Δήµου Αλεξ/πολης 

 
 
 
         Αλεξ/πολη        /      / 12 

 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      /12 

 
	  	  	  	  	  	  
	  	  ΕΡΓΟ:	  «Προμήθεια	  χρωμάτων»	  	  
 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
                                                  ΄Αρθρο  1ο 
                                           Αντικείµενο συγγραφής 
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   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δηµοτικών και Κοινοτικών προµηθειών 
που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
 
                                                   ΄Αρθρο  2ο 
                                           Διατάξεις που ισχύουν 
 
   Οι Δηµοτικές και Κοινοτικές προµήθειες εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Άρθρο 209 του Ν.3463/06). 
 
 
                                                   ΄Αρθρο  3ο 
                                      Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
 
   Κατά την εκτέλεση των Δηµοτικών και Κοινοτικών προµηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες 
των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το 
είδος του εκτελουµένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Δηµοσίων ΄Εργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές 
προδιαγραφές. 
 
 
                                                 ΄Αρθρο  4ο 
             Τα συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι: 
 
    α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισµού 
    β.  Ο Προϋπολογισµός (ενδεικτικός)  
    γ.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
    δ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
    ε.  Η Τεχνική περιγραφή του έργου 
  στ.  Η Σύµβαση 
 
                                                  ΄Αρθρο  5ο 
   Η προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ........τέσσερεις.......(   4   )  ηµερολογιακούς 
µήνες. 
   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόµιµα ο 
ανάδοχος υπόκειται σε προβλεπόµενη ποινική ρήτρα.  
   Για κάθε (1) ηµέρα υπερηµερίας και για είκοσι (20) ηµέρες µετά την πάροδο τους ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
                                                   ΄Αρθρο  6ο 
                                       Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 
 
   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού και ότι 
υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται 
κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας µε απόφασή του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, 
καθώς και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατος αδείας. 
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   Εάν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται 
αντιστοίχως από τους λογαριασµούς του αναδόχου. 
 
                                                     ΄Αρθρο  7ο 
 
   Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από 
την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή. 
   Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση του έργου και 
ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζηµία, ή φθορά εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. 
 
                                                      ΄Αρθρο  8ο 
                                  Τελικός (εξοφλητικός λογαριασµός) 
 
   Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή του Δήµου ή της Κοινότητας. 

 
 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Αλεξ/πολη   -     -12 

Η προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού 
Τµήµατος                                    

Του Δήµου Αλεξ/πολης                                   

         
 
         
 
    
 
 
 
        Αλεξ/πολη     /     / 2012 

 
 
 
 

Αικατερίνη Ντεφίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

  -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
                     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
                   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
Σας προσφέρουµε τα παρακάτω είδη µε τις αναγραφόµενες τιµές χωρίς τον Φ.Π.Α.   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Ακρυλικό χρώµα 10λιτρ. 1 ΤΕΜ 400   
2 Πλαστικό χρώµα 10λιτρ. 2 ΤΕΜ 510   
3 Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ. 3 ΤΕΜ 100   
4 Αστάρι πλαστικό10λιτρ. 4 ΤΕΜ 200   
5 Υδρόχρωµα 15κιλ. 5 ΤΕΜ 100   
6 Ελαιόχρωµα 0,75λιτρ. 6 ΤΕΜ 480   
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7 Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ. 7 ΤΕΜ 50   
8 Στόκος σπάτουλας 20κιλ. 8 ΤΕΜ 50   
9 Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ. 9 ΤΕΜ 90   

10 Αστάρι για µεταλλικές 
επιφάνειες  5λιτρων 10 ΤΕΜ 38   

11 
Σπρέι για βαφή πλαστικών -

µεταλλικών επιφανειών ( 
διάφορα χρώµατα ) 

11 ΤΕΜ 80   

12 Σπρέι αντισκωριακό 12 ΤΕΜ 100   

13 Χρώµα βαφής µε αστάρι για 
µέταλλα  1λιτρου 13 ΤΕΜ 38   

14 Πινέλα 1,5"  14   ΤΕΜ 40   
15 Πινέλα 2,5"  15   ΤΕΜ 45   

16 Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 
10cm - φ50 16   ΤΕΜ 

35   

17 Ρολά βαφής µετάλλου - ξύλου 
18cm -  φ50 17   ΤΕΜ 

30   

18 Ρολά βαφής τοιχοποιίας 24cm 
- φ50 18   ΤΕΜ 

35   

19 Σιλικόνη γενικής χρήσεως ( 
300 ml φυσίγγιο ) 19   ΤΕΜ 

100   
20 Ακρυλικός στόκος 750 ml 20   ΤΕΜ 30   
21 Στόκος πολυεστέρα 750 ml 21   ΤΕΜ 30   

22 Βερνίκι συντήρησης ξύλινων 
επιφανειών 0,75λιτρων  22   ΤΕΜ  

80   
23 Ριπολίνη οικολογική 1λίτρου 23   ΤΕΜ 90   

24 Σφυρήλατο χρώµα για 
µεταλλικές επιφάνειες 1λίτρου 24   ΤΕΜ  

30   
 
 
Αλεξανδρούπολη  

         -Ο- 
         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
Τ.Υ.   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Ακρυλικό χρώµα 10λιτρ. 1 ΤΕΜ 400 35,00 14.000,00 
2 Πλαστικό χρώµα 10λιτρ. 2 ΤΕΜ 500 30,00 15.000,00 
3 Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ. 3 ΤΕΜ 100 40,00 4.000,00 
4 Αστάρι πλαστικό10λιτρ. 4 ΤΕΜ 200 27,00         5.400,00 
5 Υδρόχρωµα 15κιλ. 5 ΤΕΜ 100 10,00 1.000,00 
6 Ελαιόχρωµα 0,75λιτρ. 6 ΤΕΜ 300 5,00 1.500,00 
7 Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ. 7 ΤΕΜ 50 50,00 2.500,00 
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8 Στόκος σπάτουλας 20κιλ. 8 ΤΕΜ 50 8,00 400,00 
9 Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ. 9 ΤΕΜ 50 25,00 1.250,00 
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