
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 24 Μαΐου 2021
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 503
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10009
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548)
Fax:  2310-586-849
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια -
εγκατάσταση  χωρισμάτων  για  τη  χωροθέτηση  γραφείων  στη  Διεύθυνση  Τεχνικών
Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού  19.195,20 ευρώ, με
απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016. 
6) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
8) Τα από τις 21-04-2021 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και

Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9) Την  υπ’  αριθμ.:  491/9790/13-05-2021  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  169 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  174,  με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  19.195,20 από  τον  Κ.Α.
02.30.7135.010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια - εγκατάσταση χωρισμάτων για τη
χωροθέτηση  γραφείων  στη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  στη  Δημοτική  Ενότητα
Εχεδώρου»,  προϋπολογισμού  15.480,00  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  19.195,20  ευρώ
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συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.  24%,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  έκθεση  –  Τεχνικές  Προδιαγραφές  –
Προσμέτρηση  -  Ενδεικτικός  προϋπολογισμός  –  Γενική,  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων)  της
προμήθειας  «Προμήθεια - εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη
Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  στη  Δημοτική  Ενότητα  Εχεδώρου»,  τα  οποία
επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           

                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
                  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
                  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

«Προμήθεια - εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

Προϋπολογισμός: 15.480 €

Φ.Π.Α.: 3.715,20 €

Δαπάνη: 19.195,20 €

Πίστωση:  19.195,20 €   ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.:  02.30.7135.010

CPV: 44112300-1 (Διαχωριστικά στοιχεία)
         44221000-5 (Παράθυρα, πόρτες και συναφή  είδη)

              Περιεχόμενα:
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
- ΕΣΥ
- Παραρτήματα
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«Προμήθεια - εγκατάσταση 
χωρισμάτων για τη χωροθέτηση 
γραφείων στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών στη 
Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προϋπολογισμός: 19.195,20 €
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Κ.Α.: 02.30.7135.010
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ CPV: 44112300-1 (Διαχωριστικά 

στοιχεία) 
44221000-5 (Παράθυρα, πόρτες 
και συναφή  είδη)

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση,  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  διαχωριστικών  πάνελ
γυψοσανίδας  και  εσωτερικών  κουφωμάτων  (θυρών  και  παραθύρων)  στο  κτίριο  ΚΕΠΕΣ  όπου
στεγάζεται η Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της οδού Ν. Πλαστήρα 9 στην Κοινότητα Σίνδου
στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου.

Η ανάγκη για την προμήθεια αυτή προέκυψε,  προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις
μικρής κλίμακας στο κτίριο ΚΕΠΕΣ στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, όπου στεγάζεται η Δ/νση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας και  ασφάλειας του,  κατά την
παρούσα περίοδο, στα πλαίσια μέτρων προστασίας λόγω  COVID 19.

Η  συνολική  δαπάνη  της  προμήθειας  συμπεριλαμβάνει  και  προϋποθέτει  τη  μεταφορά,  τη
φορτοεκφόρτωση και την τοποθέτηση στην οριστική θέση των υπό προμήθεια υλικών και μετά το
πέρας των εργασιών, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας για
τον έλεγχο των εργασιών τοποθέτησης ή επισκευής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή της και για χρονικό διάστημα έξη μηνών.

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι
απαραίτητη η απορρόφηση του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Η τιμολόγηση των υλικών θα πρέπει να γίνεται ανά παραγγελία. Η προμήθεια και τοποθέτηση, θα
πρέπει να γίνεται εντός το πολύ δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Οι τιμές προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή καθυστερεί
αναιτιολόγητα  τις  παραδόσεις  των  υλικών,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα,  τότε  θα
εφαρμοστούν οι διατάξεις περί έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια και τοποθέτηση των διαχωριστικών
και καουφωμάτων ανέρχεται στο ποσό των 19.195,20 € με Φ.Π.Α 24%. 
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Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ με υπάρχουσα αρχική πίστωση  19.200,00 €
στον  Κ.Α  02.30.7135.010 του  προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού  έτους  2021.  Αντίστοιχη
πρόβλεψη θα υπάρξει και στον προϋπολογισμό έτους 2022.

Σίνδος,    21/04/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

Σίνδος,   21/04/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Π.Ε. & Πολεοδομίας

ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός

Σίνδος,    21/04/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός MSc
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«Προμήθεια - εγκατάσταση 
χωρισμάτων για τη χωροθέτηση 
γραφείων στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών στη 
Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προϋπολογισμός: 19.195,20 €
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Τα διαχωριστικά πάνελ θα αποτελούνται από: α) γυψοσανίδα κοινή, με λοξές άκρες πάχους
τουλάχιστον 12mm, τοποθετημένη αμφίπλευρα και  β) χαλύβδινες  γαλβανισμένες διατομές σε
σχήμα Π με νευρώσεις.

Ειδικότερα: Στην τοποθέτηση διαχωριστικών πάνελ, η προσμέτρηση των 79,00 τμ   αφορά στη
μία πλευρά,   ωστόσο   η τοποθέτηση θα γίνει αμφίπλευρα (και στις δύο όψεις) πάνω σε μεταλλικό  
σκελετό, από οριζόντιες και κάθετες γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές (κανάλια) σε σχήμα Π με
νευρώσεις.  Η  μέγιστη απόσταση μεταξύ των οριζόντιων διατομών ή αντίστοιχα των κάθετων
πρέπει να είναι 50εκ. Στα σημεία όπου προβλέπεται η τοποθέτηση θυρών και παραθύρων πρέπει
να  τοποθετηθούν  ενισχυμένοι  ορθοστάτες  (μορφοσωλήνας).  Πρόσθετα  θα  πρέπει  να
τοποθετηθούν  ορθοστάτες  (μορφοσωλήνας)  ανά  1,5μ  κατάλληλα  στερεωμένοι.  Μετά  τη
στερέωση οι ενώσεις των γυψοσανίδων (οριζόντιες ή κάθετες) αρμολογούνται (στοκάρονται) με
κατάλληλα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος, έτσι ώστε κανένα σημείο της στήριξης και των
ενώσεων των γυψοσανίδων να είναι  ορατό.  Η βαφή των επιφανειών  θα πρέπει  να  γίνει  με
οικολογικά υλικά.

Η τοποθέτηση των διαχωριστικών πάνελ περιλαμβάνει επιπλέον όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την προετοιμασία του χώρου, όλα τα στάδια προεργασίας βαφής και τη βαφή.
Β. Η προμήθεια των εσωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (παράθυρα και μίας θύρας) καθώς και
η προμήθεια και τοποθέτηση των εσωτερικών ξύλινων θυρών περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες
εργασίες  κατασκευής  και  τοποθέτησης  εσωτερικών  κουφωμάτων  αλουμινίου  (παράθυρα)  και
ξύλινων  εσωτερικών  θυρών  και  των  εξαρτημάτων  αυτών,  επί  τόπου,  σε  πλήρη  και  σωστή
λειτουργία,  καθώς  και  την  αντιμετώπιση  περιορισμένης  έκτασης  φθορών  σε  υφιστάμενα
κουφώματα. 

Ειδικότερα: Τα υλικά, εργαλεία, εξαρτήματα και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την επισκευή,
κατασκευή και τοποθέτηση των αλουμινοκατασκευών και των ξύλινων θυρών θδιατίθενται από
τον προμηθευτή. 

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία θα
προκύπτει ότι έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους
κανονισμούς  (Αντοχή  σε  Ανεμοπίεση,  Αεροπερατότητα,  Υδατοπερατότητα).  Επίσης  θα
συνοδεύονται  με  πλήρη  τεχνικά  φυλλάδια  του  κατασκευαστή  και  με  οδηγίες  εφαρμογής  και
συντήρησής των. Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης και οι οίκοι
παραγωγής των υλικών θα διαθέτουν ISO 9001. 

Όλοι  οι  µηχανισµοί  λειτουργίας  και  στήριξης  (µηχανισµοί  ανοίγματος,  ανάκλισης,  κύλισης
συρόμενων,  μεντεσέδες,  αντικρίσματα  κ.λ.π.)  θα  είναι  αναγνωρισμένης  εταιρείας  (π.χ.  GU,
GIESSE, ROTO κ.λ.π) 

Σίνδος,    21/04/2021 Σίνδος,   21/04/2021 Σίνδος,    21/04/2021
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Π.Ε. & Πολεοδομίας

ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός MSc
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«Προμήθεια - εγκατάσταση 
χωρισμάτων για τη χωροθέτηση 
γραφείων στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών στη 
Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προϋπολογισμός: 19.195,20 €
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
1.ΑΙΘΟΥΣΑ  ΑΡΧΕΙΟΥ Διαχωριστικό πάνελ από γυψοσανίδα για τη

δημιουργία  2 γραφείων  ανεξάρτητων 
τμ 28,00Χ2

2.ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαχωριστικό πάνελ από γυψοσανίδα για τη
δημιουργία  2 χώρων ανεξάρτητων 

τμ 24,00Χ2

3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαχωριστικό  πάνελ από γυψοσανίδα για τη
δημιουργία  2 γραφείων  ανεξάρτητων 

τμ 27,00Χ2

Εσωτερικό  κούφωμα  αλουμινίου
ανοιγόμενων-ανακλεινόμενων   

διαστάσεων 1,2*1,2

Τεμ. 3,00

Σταθερό  εσωτερικό κούφωμα  αλουμινίου
διαστάσεων  2,00*1,20

Τεμ. 3,00

  Σταθερό  εσωτερικό κούφωμα  αλουμινίου
διαστάσεων  1,20*1,20

Τεμ. 3,00

Εσωτερική   θύρα  αλουμινίου   διαστάσεων
1,00*2,00

Τεμ. 1,00

Εσωτερική θύρα ξύλινων  διαστάσεων
1,00*2,00

Τεμ. 4,00

Σίνδος,    21/04/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

Σίνδος,    21/04/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Π.Ε. & Πολεοδομίας

ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός

Σίνδος,    21/04/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός MSc
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«Προμήθεια - εγκατάσταση 
χωρισμάτων για τη χωροθέτηση 
γραφείων στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών στη 
Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προϋπολογισμός: 19.195,20 €
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
α/α Περιγραφή εργασιών Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα Τιμή

Μονάδας
Σύνολο

1 Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικού πάνελ από 
γυψοσανίδα 

τ.μ. 158,0 55,00 8.690,00

2 Προμήθεια και τοποθέτηση  ανοιγόμενων  εσωτερικών 
παραθύρων αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος 
RAL απλού, με περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς 
διάφανους υαλοπίνακες διατομής (με όλα τα μικροϋλικά και
τις λαβές) (1,20Χ1,20)

τεμάχια 3,0 700,00 2.100,00

3 Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών  παραθύρων  
αλουμινίου, χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, με
περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς διάφανους υαλοπίνακες
διατομής  (με όλα τα μικροϋλικά) (2,00Χ1,20)

τεμάχια 3,0 650 1.950,00

4 Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών  παραθύρων  
αλουμινίου, χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, με
περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς διάφανους υαλοπίνακες
διατομής  (με όλα τα μικροϋλικά) (1,20Χ1,20)

τεμάχια 3,0 390 1.170,00

5 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής  πόρτας  αλουμινίου
χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, με περιμετρικό 
μηχανισμό  (με όλα τα μικροϋλικά και τις λαβές) 

τεμάχια 1,0 370,00 370,00

6 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων  εσωτερικών θυρών 
(μονόφυλλη ξύλινη πόρτα,  απλή κλειδαριά και μύλο, 3 
απλούς μεντεσέδες,  με τα μικροϋλικά και τις λαβές, σε 
πλήρη λειτουργία)   

τεμάχια 4,0 300,00 1.200,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.480,00€

Φ.Π.Α. 24%   3.715,20€

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

19.195,20€

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  τ ο  τ μ ή μ α
σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  ε ί δ η  κ α ι  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ η ν
τ ι μ ή  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  -  π α ρ ά δ ο σ η ς  κ α ι  τ η ν  τ ο π ο θ έ τ η σ η  σ τ η ν  ο ρ ι σ τ ι κ ή  θ έ σ η ,
μ α ζ ί  μ ε  ό λ α  τ α  υ λ ι κ ά  ή  μ ι κ ρ ό - υ λ ι κ ά ,  τ ω ν  υ π ό  π ρ ο μ ή θ ε ι α  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν ,
ό π ω ς  κ α ι  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  π ο υ  θ α  τ ο  χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ,  κ α θ ώ ς
κ α ι  τ η ν  ε π ί δ ε ι ξ η  -  δ ο κ ι μ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  ε φ ό σ ο ν  κ ρ ί ν ε τ α ι  α π α ρ α ί τ η τ ο .

Σίνδος,    21/04/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

Σίνδος,    21/04/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Π.Ε. & Πολεοδομίας

ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός

Σίνδος,    21/04/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           

                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
                  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
                  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

«Προμήθεια - εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

5. ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο  :   Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη
χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα επί της οδού Ν.
Πλαστήρα 9 στην Κοινότητα Σίνδου στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου.
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  απ'  ευθείας  ανάθεση,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.195,20 € (μαζί με το
Φ.Π.Α. 24%). 
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Δήμου  για  το  έτος  2021  με  Κ.Α.
02.30.7135.010 και χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2022.

Άρθρο 2  ο  :   Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης  και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :

1. Του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  114/Α΄/8.6.2006)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων».

2. του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. Του  Ν.4605/2020  (ΦΕΚ  Α  81/2020),  άρθρο  43  «Τροποποίηση  διατάξεων  του
ν.4412/2016».

5. του Ν. 4782/2021, (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία», 

6. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο
ΦΕΚ 111 Α/7-5-14): Διοικητικές  Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα  διαύγεια»  (ΦΕΚ  Α΄112/13.7.2010)  και  την  αρ.  πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
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9. Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3  ο   : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α)   Σύμβαση.
β)   Προσφορά.
γ)   Προϋπολογισμός.
δ)   Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων.
ε)   Τεχνική περιγραφή- Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4  ο  : Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση 

Η ανάθεση θα εκτελεστεί με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης.
Οι  προσφορές  θα  κατατίθενται  σε  σφραγισμένο  φάκελο  ταχυδρομικά  ή  αυτοπροσώπως  στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ.
2313.300-500.
Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται

ότι:
 Τα υλικά που θα προσκομίσουν  πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, είναι

αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται  και  ακίνδυνα για τους
ανθρώπους.

2)      Οικονομική Προσφορά (ως Παράρτημα)

Άρθρο 5  ο   : Υπογραφή Σύμβασης 

Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για
να υπογράψει τη σύμβαση

Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  γενικής  και  ειδικής  συγγραφής
υποχρεώσεων και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια (6)
μήνες από την υπογραφή της  

Άρθρο 6  ο   : Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (6) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως όσης
ποσότητα του φυσικού αντικειμένου απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν
έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.

Άρθρο 7  ο   : Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών του αντικειμένου της σύμβασης  ρυθμίζεται
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 6 της παρούσας.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής της
Υπηρεσίας  εντός  διαστήματος  όχι  μεγαλύτερου  των  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ειδοποίηση,
ανάλογα με την περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Τα υλικά θα προσκομίζονται στην αποθήκη υποδοχής του Δήμου Δέλτα, θα εκδίδεται αποδεικτικό
εισαγωγής του υλικού, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.
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Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής. 

Άρθρο 8  ο   : Παραλαβή υλικών προμήθειας

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, παρ.5 του
Ν. 4412/2016). 
Ο χρόνος παραλαβής των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής αρχίζει
από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών και ολοκληρώνεται αυθημερόν.
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ποσοτικός  έλεγχος  με  καταμέτρηση  των
προσκομιζόμενων υλικών και έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  μελέτης  και  τα  προσκομισθέντα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  και  τεχνικά
φυλλάδια.
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων καθώς και της ορθής εγκατάστασής των υλικών, συντάσσεται από
την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον προμηθευτή.
Σε  περίπτωση  παραλαβής  των  υλικών  με  παρατηρήσεις  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης ή απόρριψης των υλικών εφαρμόζονται ως προς τις διαδικασίες και
τις επιτροπές παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών
για την αντικατάστασή τους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του Ν. 4412/2016.
Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο, θεωρείται
ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο  από  την υπηρεσία  που παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ο  έλεγχος  των  υλικών  στην  αυτοδίκαια  παραλαβή  γίνεται  στη  συνέχεια  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 209, παρ.4,  του Ν. 4412/2016.
Τα υπό προμήθεια  υλικά  μπορούν να τεθούν σε  επιχειρησιακή  εκμετάλλευση  μόνο μετά την
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

Άρθρο 9  ο   : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή εγκατασταθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α..
Κατά τα λοιπά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, του Ν. 4412/2016. 
Άρθρο 10  ο   : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή των προμηθειών  της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά,  με την εξόφληση του 100%
της εκάστοτε  αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή. (άρθρο 200, παρ.4α, Ν.4412/2016)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα
στο άρθρο 200, παρ. 4 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε
άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Μετά  από  την  παραλαβή  της  προμήθειας,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  του  προμηθευτή,  την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την
υποπαρ.  Ζ.5  του  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ  Α΄107):  «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΤΑΞΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» και την παρ.4 του άρθρου 99 του Ν.4583/2018, η οποία προστίθεται ως νέο
άρθρο 69Ζ στον Ν.4270/2014.
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Άρθρο 11  ο    : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που
προβλέπονται  από την νομοθεσία,  καθώς και  κάθε  άλλη επιβάρυνση για  την παράδοση των
υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Σίνδος,    21/04/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

Σίνδος,    21/04/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Π.Ε. & Πολεοδομίας

ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός

Σίνδος,    21/04/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχ/κός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           

                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
                  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
                  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

«Προμήθεια - εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη
Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                          Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Του/Της………………………………………………………………………………………..............................

(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)………………………………………..............

με έδρα τ……………………………....οδός…………………………...................…αριθ:…………..……

Τ.Κ…………………...........……………τηλ.…………....................……Fax………………………...……….

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ
1.  Την  αριθ.  Πρωτ.  ……….........…….  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για   «Προμήθεια  –  εγκατάσταση

χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

2. Όλους τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της 

προμήθειας προσφέροντας τις κάτωθι τιμές  : 

α/α Περιγραφή εργασιών Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

1 Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικού πάνελ από 
γυψοσανίδα 

τ.μ. 158,0

2 Προμήθεια και τοποθέτηση  ανοιγόμενων  εσωτερικών 
παραθύρων αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος 
RAL απλού, με περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς 
διάφανους υαλοπίνακες διατομής (με όλα τα μικροϋλικά 
και τις λαβές) (1,20Χ1,20)

τεμάχια 3,0

Σελίδα 14

ΑΔΑ: 6ΜΗ8Ω9Ι-ΦΒΞ



3 Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών  παραθύρων  
αλουμινίου, χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, 
με περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς διάφανους 
υαλοπίνακες διατομής  (με όλα τα μικροϋλικά) 
(2,00Χ1,20)

τεμάχια 3,0

4 Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών  παραθύρων  
αλουμινίου, χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, 
με περιμετρικό μηχανισμό και διπλούς διάφανους 
υαλοπίνακες διατομής  (με όλα τα μικροϋλικά) 
(1,20Χ1,20)

τεμάχια 3,0

5 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής  πόρτας  
αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, χρώματος RAL απλού, 
με περιμετρικό μηχανισμό  (με όλα τα μικροϋλικά και τις 
λαβές) 

τεμάχια 1,0

6 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων  εσωτερικών θυρών 
(μονόφυλλη ξύλινη πόρτα,  απλή κλειδαριά και μύλο, 3 
απλούς μεντεσέδες,  με τα μικροϋλικά και τις λαβές, σε 
πλήρη λειτουργία)   

τεμάχια 4,0

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Σίνδος,     /    /         
    Ο προσφέρων

                                                                                         Υπογραφή-Σφραγίδα
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