ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ O∆ΟΠΟΙΪΑΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϋπολογισµός: 9.958,20 € πλέον Φ.Π.Α 24%.
Κ.Α 30.6662.64
CPVs: 45233291-5
34928450-7

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας µε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής για την προµήθεια κολωνακίων µεταλλικών
και πλαστικών, η οποία περιλαµβάνει:
1.Προµήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) που αποτελούν
στοιχεία εξοπλισµού πεζοδροµίων για την παρεµπόδιση στάθµευσης αυτοκινήτων.
2.Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) που τοποθετούνται επί
του οδοστρώµατος και ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις οδών µε στόχο την αποτροπή παράνοµης
στάθµευσης οχηµάτων που παρεµποδίζουν συστηµατικά τη στροφή των µέσων µαζικής
µεταφοράς.
Η τοποθέτηση των κολονακίων ως ανωτέρω θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του
∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016)¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών¨ (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
• Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
• Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
• Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α’ «Μείωση διοικητικών Βαρών –
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’/74).
• Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
Α’/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
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•
•

•

•

Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
Η υπ’ αριθµ. 1191/22-3-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 969/Β’/22-3-2017) περί
καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆., Υπουργικής
Απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

.
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης
3. Η τεχνική περιγραφή/προδιαγραφές.
4. Η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα,
αντίγραφο ποινικού µητρώου (έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου),
νοµιµοποιητικά έγγραφα για την Εταιρεία που εκπροσωπούν και πιστοποιητικό
Επιµελητήριου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν παρόµοιες
προµήθειες.
Την ηµέρα της ανάθεσης οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν µε
την προσφορά τους δείγµατα για κάθε είδος που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4o. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Η υπό παραλαβή προµήθεια πρέπει να έχει περατωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Ο εξοπλισµός θα παραδοθεί συνολικά ή τµηµατικά ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας σε
αποθηκευτικό χώρο του ∆ήµου Πειραιά που θα ορίσει η Υπηρεσία. Η ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου η οποία
ορίζεται βάσει του Ν. 4412, άρθρο 221. Η αρµόδια επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο
Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης, ή
έχει λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 206, Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση της προµήθειας θα
εξευρίσκεται µε µέριµνα και µε δαπάνη του αναδόχου , ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία
ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε τον παραπάνω εξοπλισµό.
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ΑΡΘΡΟ 6ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας που εκτελείται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούται
να ασφαλίζει σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ. εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του
προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του ∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 7ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας, συνολικά ή τµηµατικά
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, είναι τα κάτωθι :
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της προµήθειας από την εκάστοτε
αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
2. Τιµολόγιο αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Και σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειµένων νόµων κατά την ηµέρα διενέργειας της απευθείας
ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι :
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε 8% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α)
3. Ασφαλιστικές εισφορές
4. Α.Ε.Π.Π. 0,06%
.
Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις
ή καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω
πόσο στους λογαριασµούς.
ΑΡΘΡΟ 9ο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις κείµενες
διατάξεις λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό που
χρησιµοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε
τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση
µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.
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ΑΡΘΡΟ 10ο. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ., ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου.
Α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
Β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα
206 & 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση
τους για πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, λόγω επικειµένων
δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά, κατά τις
Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία, µετά από
σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση
δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 7-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ι.ΣΥΡΙΓΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ O∆ΟΠΟΙΪΑΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϋπολογισµός: 9.958,20 € πλέον Φ.Π.Α 24%.
Κ.Α 30.6662.64
CPVs: 45233291-5
34928450-7
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Η παρούσα προµήθεια αφορά στην προµήθεια κολωνακίων µεταλλικών και πλαστικών, η οποία περιλαµβάνει:
1.Προµήθεια κολωνακίων από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) που αποτελούν στοιχεία εξοπλισµού πεζοδροµίων για
την παρεµπόδιση στάθµευσης αυτοκινήτων.
2.Προµήθεια πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) που τοποθετούνται επί του οδοστρώµατος και ιδιαίτερα
στις διασταυρώσεις οδών µε στόχο την αποτροπή παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων στις που παρεµποδίζεται
συστηµατικά η στροφή των µέσων µαζικής µεταφοράς.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016)¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών¨
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨
Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου
Α’ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’/74).
Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
Η υπ’ αριθµ. 1191/22-3-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 969/Β’/22-3-2017) περί καθορισµού του χρόνου, τρόπου
υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικών
διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆., Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π.) που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο

5

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Τα χαρακτηριστικά των κολωνακίων από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) που αποτελούν στοιχεία εξοπλισµού
πεζοδροµίων είναι ως εξής:
Θα είναι χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι (C136), κυλινδρικής µορφής διαµέτρου 10,1 εκ, πάχους 3,05 χιλ. συνολικού
ύψους 120 εκ εκ των οποίων τα 90 εκ. υπέρ του εδάφους, ενώ τα 30 εκ. πακτώνονται στο έδαφος. Για την καλύτερη
στήριξη των στύλων τοποθετείται οριζόντια χαλύβδινη ράβδος Φ14 χιλ. Στο άνω τµήµα τους υπάρχει εσοχή όπου θα
τοποθετηθεί κίτρινη αυτοκόλλητη ανακλαστική λωρίδα.
Η τιµή περιλαµβάνει µόνο την προµήθεια των κολωνακίων.
Τα χαρακτηριστικά των εύκαµπτων πλαστικών κολωνακίων σήµανσης (οριοδεικτών) που τοποθετούνται επί
του οδοστρώµατος είναι ως εξής:
Θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικό υλικό PU (Πολυουρεθάνη) και θα είναι διαµέτρου 8 εκ, ύψους 80 εκ.
και βάρους 1,20 εκ. Είναι έντονου πορτοκαλί χρώµατος για να είναι ιδιαιτέρως ευδιάκριτα από µεγάλη απόσταση, φέρει
τρείς (3) ανακλαστικές ταινίες τύπου ΙΙ που τα κάνουν ορατά σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού και δυσµενών καιρικών
συνθηκών. Τοποθετούνται µε το άνοιγµα τριών (3) οπών στο έδαφος και την χρήση τριών (3) upat, βιδών και ροδέλων.
Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε πολλαπλά
χτυπήµατα οχηµάτων µε επαναφορά στην αρχική τους θέση. Τοποθετούνται όπου υπάρχει συχνή διέλευση οχηµάτων
όπως σε στροφές για τη συχνή διέλευση λεωφορείων.
Η τιµή περιλαµβάνει µόνο την προµήθεια των οριοδεικτών.
Τα κολωνάκια απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς
ISO 9000 (1 ή 2), καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε..
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 12.348,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, θα βαρύνει τον
Κ.Α 30.6662.64 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 και του αντίστοιχου για το έτος 2018 και θα
χρηµατοδοτηθεί από δηµοτικούς πόρους.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης µε
κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του Ν. 4412/2016.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 7-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Κ.Α. 30.6662.64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CPVs:

45233291-5
34928450-7

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α

Περιγραφή

Μονάδα Ποσότ
Τιµή
µετρηση ητα µονάδας
ς

∆απάνη

Μερική

1 Κολωνάκι από ανοξείδωτο χάλυβα

τεµ

70

110,00

7.700,00

2 Πλαστικό κολωνάκι (οριοδείκτης)

τεµ

70

32,26

2.258,20

Άθροισµα
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

Ολική

9.958,20
2.389,97
12.348,17
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Π.
ΜΠΡΑΪΜΗ
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∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ι. ΣΥΡΙΓΟΣ
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