
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ:  12871/27-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια προϊόντων ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση των κτηρίων του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων 
χώρων και των πλατειών προς εξυπηρέτηση των δημοτών.
Τα υλικά προορίζονται για το εργατοτεχνικό προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
προκείμενου να προβαίνουν στην συντήρηση δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών του 
Δήμου και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο στο Δήμο στα οποία έχουν προκύψει φθορές με μεγάλη 
επικινδυνότητα και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια των κάτωθι προϊόντων ξυλείας:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Σανίδες WPC-DECK Τρέχον μέτρο (μ) 1.000,00

2 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm Κυβικό μέτρο (μ3) 1

3 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm Κυβικό μέτρο (μ3) 0,80

4 Ξυλεία πλανισμένη Πεύκη Σκανδιναβίας Κυβικό μέτρο (μ3) 0,56

Τα CPV της προμήθειας είναι οι κάτωθι κωδικοί:
1.CPV: 03419100-1, «Προϊόντα Ξυλείας»
2.CPV: 44191000-5, «Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο»

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.644,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% ποσού 1.354,56€ με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 6.998,56 €.
Η συγκεκριμένη πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2022 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. - 10.6662.03. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας.
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από 
τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικόν στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου, και συγκεκριμένα στις Τεχνικές Υπηρεσίες στην περιοχή «Όμορφη Εκκλησιά» στους 
Αγίους Ασωμάτους Αίγινας, η οποία γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το
τέλος της. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προϊόντων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας δεν είναι δεσμευτικές, με ενδεχόμενο να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη 
τιμή μονάδας ανά είδος υλικού ούτε και το συνολικό συμβατικό ποσό της προμήθειας.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021).
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Κάθε προμηθευτής που δηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά είναι υποχρεωμένος
να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά.
Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας και θα αντικαθίστανται 
άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δίνουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης και η κατακύρωση 
θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των ειδών.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ισχύει από την 
υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2022.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1° Αντικείμενο Προμήθειας
Ο Δήμος Αίγινας θα κάνει προμήθεια προϊόντων ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση των κτηρίων του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων 
χώρων και των πλατειών προς εξυπηρέτηση των δημοτών.
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει η παρακάτω προμήθεια:
1. Σανίδες WPC-DECK: Διαστάσεων 360x15x2,5cm W.P.C- DECK από μείγμα μπαμπού, ξύλου, 
ρητίνες πολυαιθυλενίου και συνθέσεις διαφόρων όλων υλικών. Υψηλό επίπεδο αντοχής στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, εύκολο στην μηχανική κατεργασία, συγκεντρώνει 
χαρακτηριστικά αντοχής στην υγρασία και τους τερμίτες, δεν σαπίζει, δεν ραγίζει, δεν ανήκει στην 
κατηγορία των επικίνδυνων υλικών στην πυρκαγιά, και παρουσιάζει υψηλή χρωματική 
σταθερότητα. Δεν προσβάλλεται από τα βακτήρια, δεν αλλοιώνεται και είναι αντιστατικό. Θα 
διατεθούν σε Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
2. Κόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm: Κόντρα πλακέ θαλάσσης okume 2,50 x 1,22m πάχους 12mm 
σε τεμάχια (φύλλα).
3.  Κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm: Κόντρα πλακέ θαλάσσης okume διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m 
πάχους 15mm σε τεμάχια (φύλλα).
4. Ξυλεία πλανισμένη Πεύκη Σκανδιναβίας: Ξυλεία πλανισμένη ερυθρά Πεύκης Σκανδιναβίας σε 
διαστάσεις 0,50x1,25mx0,12m Περιλαμβάνεται η εργασία πλανίσματος και στρογγυλέματος του 
ξύλου στις άκρες.

Άρθρο 2° Ισχύουσες Διατάξεις
1.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/24/ΕΕ), όπως ισχύει.
2.Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-32021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία.
3.Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις κλπ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2026 (ΦΕΚ 114/Ά/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων και ειδικότερα την παρ. 9εδ.β του άρθρου 209.
9.Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3° Σύνταξη Προσφορών- Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι συμμετέχοντες στην υποβολή προσφορών της απευθείας ανάθεσης διαδικασίας, υποψήφιοι 
προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
μελέτης.
Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης και ισχύουν 
απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 4° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο ανάδοχος της εκτέλεσης της προμήθειας θα προκύψει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-
2021) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 5° Κατακύρωση αποτελέσματος
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις 
καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 6° Τόπος- Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ισχύει από 
την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2022.
Τα προμηθευόμενα υλικά θα παραληφθούν στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών στην 
τοποθεσία «Όμορφη Εκκλησιά» στους Αγίους Ασώματους Αίγινας.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «Προμηθευτή» και απόφαση 
του Διοικούντος οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7° Υποχρεώσεις Αναδόχου- Πλημμελής κατασκευή
Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθορά του προϊόντος έως και ένα χρόνο από 
την παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με
κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση.

Άρθρο 8° Φόροι - Τέλη - Κρατήσει
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που κατά της ημέρες 
διενέργειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
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Άρθρο 9° Παραλαβή - Τρόπος Πληρωμής
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 10° Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας
Τα εν λόγω είδη θα παραδοθούν καινούρια προς χρήση σε αποθήκη του Δήμου και με όλα τα 
έξοδα που απαιτούνται πληρωμένα.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α Περιγραφή Αγαθού/ών CPVS Ποσότητα 
Ενδεικτική

Τιμή
μονάδος €

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
χωρίς ΦΠΑ 

1 Σανίδες WPC-DECK 44191000-5 1000,00κ.μ. 3,22 3.220,00

2 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm 44191000-5 1,00κ.μ. 1.100,00 1.100,00

3 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm 44191000-5 0,80κ.μ. 1.200,00 960,00

4 Ξυλεία  πλανισμένη  Πεύκη
Σκανδιναβίας

03419100-1 0,56κ.μ. 650,00 364,00

                                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ : 5.644,00€

Φ.Π.Α. 24% 1.354,56€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.998,56€

Η  προμήθεια  θα  γίνει  σύμφωνα  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Την  δαπάνη  θα  βαρύνει  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2022  όπου  υπάρχει  ειδική  πίστωση
γραμμένη στον Κ.Α. – 10.6662.03. 

                      

                             Αίγινα                                                                    Αίγινα                                        
                       Η Συντάξασα                                                          Θεώρηση      
                                                                 

                                
                   Σκαλτσιώτη Ξανθή                                                Ταλέβη Αγγέλα  
               ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                           ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                     Ειδική Σύμβουλος Τ.Υ.                                                        Προϊσταμένη Τ.Υ. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELA TALEVI
Ημερομηνία: 2022.09.27 11:13:45 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
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