ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άγ. Στέφανος, 17/4/2013
Αριθ. Πρωτ.:-11838-

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προµήθεια «Εξοπλισµού
για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου» και β) τεχνικών
προδιαγραφών»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ,
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες- Υπηρεσίες - Μελέτες» του
Ν.3463/06,
γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007
δ) Του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/2008
ε) Τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ
στ) Την υπ΄αριθµ. 65/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου:
1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου και την διάθεση πίστωσης
ποσού 5.985,18€ € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0002 µε την
ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού για το κοινωνικό παντοπωλείο» οικ. έτους
2013 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. ΠΑΥ ………/2013)
2) Για την έγκριση των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών των προς ανάθεση
ειδών:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
TOY ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

4.866,00€

Φ.Π.Α. 23%:

1.119,18€
=========
5.985,18€

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης:

3 /2013

«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου ».
Προϋπολογισµός: 5.985,18 € (συµπ/νου ΦΠΑ)

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.
209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Ν.
3536/07 22 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και αφορά τις δαπάνες που θα
δηµιουργηθούν, για την : «Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου
∆ιονύσου».
Για την πραγµατοποίηση του εν λόγω χώρου απαιτούνται οι κάτωθι δαπάνες:
1. Προµήθεια και τοποθέτηση σιδήρων (τύπου Dexion).
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδήρων (τύπου Dexion) για την έκθεση και αποθήκευση των
ειδών και τροφίµων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.366,00€
2. Προµήθεια και τοποθέτηση επιγραφής.
Προµήθεια και τοποθέτηση επιγραφής αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής.
Συνολικό κόστος δαπάνης :
700,00€
3. Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας.
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικού µηχανήµατος, διαιρούµενου τύπου, τεχνολογίας
inverter, δυναµικότητας 24.000 btu, µε ψυκτικό µέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α.
Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.300,00€
4. Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας.
Προµήθεια και τοποθέτηση τοιχοποϊας διπλής όψεως, αποτελούµενη από διπλή πυράντοχη
γυψοσανίδα.
Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ :
4.866,00€
ΦΠΑ (23%) : 1.119,18€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 5.985,18€
Όλες οι προµήθειες, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν
συνταχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και οι
οποίες προδιαγραφές αποτελούν παράρτηµα της παρούσης οικονοµικής µελέτης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των ανωτέρω δαπανών, που θα πραγµατοποιηθούν στα
πλαίσια της : «Προµήθειας εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», ανέρχεται στο
ποσόν των 5.985,18 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και προέρχεται από ιδίους πόρους του
∆ήµου.
Η εκτέλεση των προµηθειών, θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93),
υπουργικές αποφάσεις 11389/93.
2. Του ∆.Κ.Κ. Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Kοινοτικού κώδικα.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
4 /04/ 2013
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
5 / 4 / 2013
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχαν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
8 / 4 / 2013
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδήρων (τύπου Dexion)

1.
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ράφι 38Χ92
Ράφι 38Χ122
Κολώνα 2,50µ
Κολώνα 2,20µ
Κοµβοελάσµατα
Βίδες Μ8Χ15
Περικόχλια Μ8
Πλαστικά πέλµατα

1
2
3
4
5
6
7
8

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

114
18
58
5
92
1.350,00
1.350,00
58,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

7,00
9,00
5,00
4,00
0,10
0,05
0,01
0,10

∆ΑΠΑΝΗ

798,00
162,00
290,00
20,00
9,20
67,50
13,50
5,80
1.366,00

Προµήθεια και τοποθέτηση επιγραφής

2.
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιγραφή
αλουµινίου
διαστάσεων
0,60Χ3,40µ

1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

700,00

700,00

700,00
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας

3.
α/α

1

2

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κλιµατιστικό
Inverter
24.000
BTU
Εγκατάσταση
Κλιµατιστικού
24.000 btu

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

1

1.200,00

1.200,00

1

100,00

100,00

1.300,00
Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας για το χωρισµό του χώρου του
Κοινωνικού Παντοπωλείου

4.
α/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

∆ιπλή πυράντοχη γυψοσανίδα
κλάσης πυραντίστασης 60’,
µεταλλικό σκελετό από
χάλυβα πάχους 0,6mm, ανά
40cm και πλάκες
πετροβάµβακα (βάρους
50kgr/m3 και πάχους 50mm)

ΤΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

30

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

50,00

1.500,00

1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ:
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

4 /04 / 2013

5/ 4/ 2013

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

4.866,00
1.119,18
5.985,18
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
8/ 4/ 2013
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται για τις ανάγκες της « Προµήθειας εξοπλισµού για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο ».
Συγκεκριµένα απαιτούνται οι ακόλουθες προµήθειες:

1/ «Προµήθεια και τοποθέτηση σιδήρων (τύπου Dexion)».
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα
και κανονισµούς (ΕΛ. ΟΤ. ΕΝ) και µε τις διεθνώς ακολουθούµενες πιστοποιήσεις
κατασκευής και λειτουργίας (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.).
Τα βιοµηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και ελέγχους
όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα µε την περίπτωση όσα
ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ,
στους κανονισµούς και νόµους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους
συµβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόµο, κανονισµό, απόφαση
κλπ. που αντικαθιστά ή συµπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.
Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερµανικοί
Κανονισµοί (DIN), οι Αµερικάνικες Προδιαγραφές ( Α.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι
προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προµηθευτή.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της
καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις
διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους,
προκειµένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους,
όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.
Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα και σηµατοποιηµένα µε
ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εµπορική ονοµασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος
παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία
καθορίζουν, δόκιµα, σύγχρονα, καινούρια, άριστης ποιότητας, ‘α διαλογής και θα
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριµένα πρότυπα, στα εγκεκριµένα
δείγµατα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης
προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

2/«Προµήθεια και τοποθέτηση επιγραφής ».
Η πινακίδα θα είναι κατασκευασµένη από πλαίσιο αλουµινίου 2mm χρώµατος γκρι ,
διαστάσεων 0,60Χ3,40m και είναι ηλεκτροστατικής βαφής για εξωτερικό χώρο. Είναι
πλήρως αδιάβροχη και ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία, την µηχανική καταπόνηση, την
διάβρωση και τη σκόνη.
Τα γράµµατα είναι χρώµατος και ύψους γραµµατοσειράς σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
αρµόδιου φορέα.
Η επιγραφή θα παραδοθεί και τοποθετηθεί στην πρόσοψη του χώρου που έχει οριστεί για
Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Άγιο Στέφανο, θα παραδοθεί δε εφάπαξ µέσα σε δύο
εβδοµάδες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

3/ «Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας ».
Το προς προµήθεια κλιµατιστικό µηχάνηµα, διαιρούµενου τύπου, θα είναι τεχνολογίας
inverter, δυναµικότητας 24.000 btu, µε ψυκτικό µέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α.
Θα παραδοθεί και εγκατασταθεί έτοιµο για λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Η
τιµή εγκατάστασης συµπεριλαµβάνει την όποια τυχόν επέκταση παροχής ρεύµατος χρειαστεί
για την τροφοδοσία του µε ρεύµα εντός πλαστικού καναλιού και την εγκατάσταση όσου
µήκους γραµµής αποχέτευσης απαιτηθεί για τη σύνδεσή της εξωτερικής µε την εσωτερική
µονάδα.
Το µηχάνηµα θα είναι εντελώς καινούργιο και αµεταχείριστο, θα καλύπτεται από εγγύηση
ενός (1) έτους τουλάχιστον, και θα διαθέτει υποστήριξη service και ανταλλακτικών για 10
χρόνια τουλάχιστον.

4/ «Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας για το χωρισµό του χώρου
του Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου».
Η τοιχοποιΐα διπλής όψεως, συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούµενης από : διπλή
πυράντοχη γυψοσανίδα (2+2) κλάσης πυραντίστασης 60΄, µεταλλικό σκελετό από χάλυβα
πάχους 0,6 mm, ανά 40 cm και πλάκες πετροβάµβακα (βάρους 50 kgr/m3 και πάχους 50
mm), πρόκειται να τοποθετηθεί µε σκοπό την οριοθέτηση του χώρου του Κοινωνικού
παντοπωλείου.
Τα χωρίσµατα θα αποτελούνται από δύο επιφάνειες διπλής γυψοσανίδας και διάκενο µε
µονωτικό υλικό (πετροβάµβακα). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξετάσει τους χώρους,
στους οποίους θα τοποθετηθούν τα χωρίσµατα και πριν την έναρξη των κατασκευών να
χαράξει το ίχνος του χωρίσµατος στο δάπεδο, στις τοιχοποιίες και στην οροφή µε τη βοήθεια
νήµατος της στάθµης. Το ίχνος θα είναι διπλό, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολικό
πάχος του χωρίσµατος και του σκελετού. Στο ίχνος αυτό θα προσαρµοστούν οι δοκίδες του
σκελετού και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του χωρίσµατος. Θα πρέπει να
ελέγχονται οι επιφάνειες ως προς την οριζοντιότητα. Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ
του σκελετού πριν την στερέωσή τους θα αλφαδιάζονται µε προσοχή, ώστε να
διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές.
Η τοποθέτηση των χωρισµάτων θα εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις,
διανοίξεις οπών και κοπές της υφιστάµενης κατασκευής. Πριν την τοποθέτηση των
πετασµάτων πρέπει να εξακριβωθεί ότι ο σκελετός τους είναι στερεωµένος ασφαλώς. Πρέπει
επίσης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαµψία
των χωρισµάτων.
Γύρω από το κούφωµα της πόρτας τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να
είναι κοντά στο κούφωµα.
Τα φύλλα γυψοσανίδων θα συσφίγγονται απαλά και θα τοποθετούνται έτσι, ώστε να
αποφεύγεται η µεταξύ τους συµπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm –
2 cm λιγότερο από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να
συµπιεστούν για να εφαρµόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή µε
την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που εφαρµόζονται στην κάτω ακµή τους. Στερεώνονται
στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου
εµφανίζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσµατος.
Η κατασκευή του χωρίσµατος θα ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει
άνοιγµα. Στην αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θα ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει
στον τοίχο.
Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη :
Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των
διαστάσεων του, τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε
οι θέσεις των αρµών των πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των ορθοστατών. Η µέγιστη
απόσταση µεταξύ των ορθοστατών είναι 40 cm. Κατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα
φέρει τουλάχιστον µια δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου ανοίγµατος του χωρίσµατος.
Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού και το
µονωτικό υλικό στο διάκενο που δηµιουργείται από το πάχος του σκελετού. Το ηχοµονωτικό
υλικό θα συνεχίζεται και στους αρµούς. Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες
στην άλλη πλευρά του σκελετού.
Τελική διαµόρφωση
Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία
αρµολόγησης και σπατουλάρονται µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία

απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας. Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει ορθογώνιες
ακµές, αφήνεται µεταξύ τους και από τα δοµικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν
γίνεται η αρµολόγηση µε ελαστική µαστίχη που όταν στεγνώσει επικαλύπτεται µε στόκο και
λειαίνεται µε µυστρί. Αν η περίµετρος των πετασµάτων είναι στρογγυλεµένη, τοποθετούνται
σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια χαράσσεται
ο αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη πλαστική
ταινία, η οποία πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να ενσωµατωθεί στο στόκο. Με στόκο φινίρονται
και οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις µε µεταξύ τους λείανση µε ψιλό
γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζων στόκος αφαιρείται µε υγρό σπόγγο.
Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη
διαδικασία. Η αυτοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2
πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες διάτρητες γωνιακές
διατοµές από σκληρό πλαστικό ή διάτρητο µεταλλικό έλασµα.
Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά
αρµοκάλυπτρα, που θα καλύπτουν τον αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση.
Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισµάτων κατά τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής, την µελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας περιλαµβάνει τα
ακόλουθα :
- προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (γυψοσανίδας)
- κοπή, κατεργασία, αλφάδιασµα, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού
- διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών, των συναρµογών µε τις οροφές, τα δάπεδα και τα
λοιπά δοµικά στοιχεία
- προµήθεια και τοποθέτηση του µονωτικού υλικού
-αρµολόγηση µε τα κατάλληλα υλικά, στοκάρισµα, γυαλοχάρτισµα, κ.λ.π. επιµεληµένος
καθαρισµός της τελειωµένης επιφάνειας, αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και
καθαρισµός.
- αστάρωµα, χρωµατισµός.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
4/ 04 / 2013
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου ».
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο είναι η προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου ∆ιονύσου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/2393), υπουργικές αποφάσεις 11389/93.
2. Του ∆.Κ.Κ. Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Kοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα γίνει µε τους όρους που καθορίζει η
Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η ∆ιακήρυξη
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
∆) Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο :Ανακοίνωση αποτελέσµατος
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος
και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των
10 δέκα ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή
του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Άρθρο 6ο :Σύµβαση
Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή
Η παράδοση τους θα γίνει, τµηµατικά ,στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
µέχρι την συµπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης και θα υπάρχει και δυνατότητα
τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα πάντα
από εντολή του υπεύθυνου για την προµήθεια. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην
εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της µελέτης. Επίσης σε περίπτωση
που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά από
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή
προσφοράς) µετά την κύρωση του αποτελέσµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να

αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή
χρησιµοποίησης τους.
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συµβατικής αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος
κατά 2 µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας. Η εγγυητική
επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειµένων
διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ
βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 10ο : Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
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