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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 Κ ρ α ν ί δ ι ,   2 0 - 1 1 - 2 0 2 0  
           

     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                      

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό την προµήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσµου για την 

κάλυψη των αναγκών εξωτερικού στολισµού του ∆ήµου Ερµιονίδας  για τις ηµέρες εορτών των 

Χριστουγέννων του έτους 2020.  

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

της σύµβασης αυτής, προς το ∆ήµο υλικών συντήρησης – επισκευής.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια διαφόρων υλικών όπως: 

• Γιρλάντα  

• Επιστήλια διακοσµητικά διαφόρων µεγεθών 

• Φωτοσωλήνας  

Τα παραπάνω υλικά θα χρησιµοποιηθούν για το στολισµό των οικισµών του ∆ήµου Ερµιονίδας.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει άµεσα. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι κατασκευασµένα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και µε 

σήµανση CE. 

Ισχύουν οι ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ, ΠΕΤΕΠ) και όλες οι πρότυπες προδιαγραφές 

(εθνικές και κοινοτικές), κανονισµοί και πρότυπα σχετικά µε το αντικείµενο της παρούσα, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

α/α 
Περιγραφή 

υλικού 
Μον.Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μον. Κόστος 

1 Γιρλάντα -5m m 5 190,00 € 950,00 € 

2 Γιρλάντα -7m τεμ. 2 525,00 € 1.050,00 € 

3 

Επιστήλιο 

διακοσμητικό  

"Δένδρο"  

τεμ. 15 20,00 € 300,00 € 

4 

Επιστήλιο 

διακοσμητικό 

"Καράβι" 

τεμ. 15 20,00 € 300,00 € 

5 

Επιστήλιο 

διακοσμητικό 

"Καμπάνα "  

τεμ. 10 45,00 € 450,00 € 

6 ΑΗ  ΒΑΣΙΛΗΣ τεμ. 5 40,00 € 200,00 € 

7 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ τεμ. 300 1,5 450,00 € 

Μερικό σύνολο  3700,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 888,00 € 

Γενικό 

σύνολο 
    4,588,00 € 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο ανάδοχος, για την πληρωµή του, θα υποβάλει δελτίο αποστολής και τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής -

τιµολόγιο. 

Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

 

Οι υπό ανάθεση προµήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 

συµβάσεων  cpv:  

39561140-5 -Εξαρτήµατα στολισµού 
 

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

Στις τιµές µονάδας για την προµήθεια περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 
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• Η προµήθεια των υλικών σύµφωνα µε την παρούσα και η ευθύνη της ποιότητας των υλικών και των 

εξοπλισµών και οι έλεγχοι αυτών. 

• Η ασφαλής µεταφορά, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση στο ζητούµενο, από τον εργοδότη, σηµείο, µέχρι την 

παραλαβή τους. 

• Η διάθεση του απαιτούµενου προσωπικού, µέσων, αναλωσίµων κ.λπ. για την καλή εκτέλεση της 

παρούσας. 

• Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν. 

• Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 

επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους προσωπικού. 

• Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, κ.λπ.) 

• Η ευθύνη των σφαλµάτων, παραλείψεων ή ελαττωµάτων, µε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

• Κάθε δαπάνη, ακόµα και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της παρούσας. 

που τυχόν απαιτηθούν για την εκτέλεση της παρούσας. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Προϋπολογίζεται ότι για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ δε θα 

ξεπεραστεί το ποσό των 4,588,00 € (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσσια  ογδόντα οκτώ  ευρώ ) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και θα καλύφθεί από πιστώσεις στον: 

• Κ.Α.:10-6691 µε τίτλο :Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων του προϋπολογισµού 

του έτους 2020 του ∆ήµου Ερµιονίδας. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

20/11/2020 

              Η   Υπάλληλος 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

20-11-2020 

Η  αν.προϊσταµένη 

Οικονοµοπούλου Χρυσούλα                                           

 

 Πασχαλίδου   ∆ήµητρα  

 
 


