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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κ ρ α ν ί δ ι , 0 5 - 0 5 - 2 0 2 0

Τ . Ε . : 0 4 4

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια από ιδιώτη, που νομιμοποιείται για την εκτέλεση της 

σύμβασης αυτής και αφορά  την προμήθεια υλικών, βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση- 

επισκευή των δημοτικών εγκαταστάσεων.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ενδεικτικά τα υλικά που μπορεί να απαιτηθούν είναι: δίχτυ σκίασης, κόλλες, ντίζες, σιλικόνες, στόκος,  

στοκαδόρος, ρακόρ, λάστιχο, καζανάκια, γωνιακοί διακόπτες, φρεάτια, δεματικά καλωδίων, συρματόσχοινα, 

ατσαλόκαρφα, σκερπάνια, μισινέζες, σφυκτήρες, τεφλόν, κοχλίες, μονωτική ταινία, μαστοί διαφόρων διαστάσεων 

κ.α. Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης εμπορικής χρήσης, χωρίς ελαττώματα, με τη σήμανση CE ή 

ισοδύναμου. Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συσκευασία των υλικών, ώστε τα υλικά να 

φθάσουν άθικτα.

Ισχύουν οι ελληνικοί κανονισμοί, οι ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, όπως ισχύουν σήμερα και όλες οι 

πρότυπες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα (εθνικές ή κοινοτικές) σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια την ημέρα παραγγελίας ή τη 

συμφωνηθείσα τιμή κατά τη σύμβαση, με σχετική μνεία το αν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα μεταφοράς, οι δαπάνες: στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς 

κρατήσεις κ.λπ., μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεων, υπερωριών για το προσωπικό του αναδόχου, ασφάλισης 

(εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.), συσκευασίας των υλικών, η τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας (τήρησης κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που τυχόν απαιτούνται), 

τήρηση των διατάξεων, νόμων, κανονισμών, προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών, όπως ισχύουν σήμερα, κάθε 

δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

παρούσας. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Εργοδότη.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει τιμολόγιο για τα υλικά του προμήθευσε στον Δήμο. Η οριστική παραλαβή των υλικών θα 

πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα ζητούμενα διάφορα υλικά και βοηθήματα για τη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών εγκαταστάσεων είναι 

με cpv: 44000000- Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων- βοηθήματα.

ΕΙΔΟΣ Κ.Π. ΕΠ. ΣΥΝΟΛΟ
Υλικά συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων 10-6661.000 5.000,00€

Υλικά συντήρησης λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων (σχολεία, γήπεδα κ.λπ.) 15-6662.000 3.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Προϋπολογίζεται ότι για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, δε θα 

ξεπεραστεί το ποσό των 8.000,00€ (οχτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το υπόλοιπό του 

έτους  2020 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

05-05-2020

ΘΕΩΡΗΣΗ

05-05-2020

Η προϊσταμένη

Αντωνιάδου Δέσποινα 

Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε
Σουσάνα Καρανικόλα,

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΦΑΚΕΛΟΣ Τ.Υ./ ΛΙΣΤΑ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ


