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                               ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                              

Η μελέτη αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων θερμομονωτικών 
ασφαλείας CPV 44111540-8 σε κτίρια  του ΟΠΑΑΠ με προτεραιότητα παιδικούς 
σταθμούς για ασφαλή λειτουργία. 

Περιλαμβάνει : 

 Προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας laminated πάχους 6mm                        
( 3mm+ μεμβράνη + 3mm ) διαφόρων διαστάσεων και συνολικού εμβαδού 
308,00 μ2. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στο άρθρο 1 στις τιμές εφαρμογής. 
 
Για την προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας  για την ασφαλή 
λειτουργία των κτιρίων του ΟΠΑΑΠ  επιλέγεται η διαδικασία  της  ανάθεσης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά  εξειδικευμένα συνεργεία 
πιστοποιημένα από αρμόδιους φορείς . 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.000,00 € ) και θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό με κ.α 15.7135.18  του οικονομικού έτους του 2017. 

       Περιστέρι     03/05/2017 

                                Ο Συντάξας 

              Δημήτριος Συριόπουλος 
                                                            Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

       ΑΡΘΡΟ  1 (Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών) 

         Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση 
υαλοπινάκων θερμομονωτικών ασφαλείας CPV 44111540-8 σε κτίρια  του ΟΠΑΑΠ 
με προτεραιότητα παιδικούς σταθμούς για ασφαλή λειτουργία. 

Περιλαμβάνει : 

 Προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας laminated πάχους 6mm                        
( 3mm+ μεμβράνη + 3mm ) διαφόρων διαστάσεων και συνολικού εμβαδού 
308,00 μ2. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στο άρθρο 1 στις τιμές εφαρμογής. 
 
Για την προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας  για την ασφαλή 
λειτουργία των κτιρίων του ΟΠΑΑΠ  επιλέγεται η διαδικασία  της  ανάθεσης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά  εξειδικευμένα συνεργεία 
πιστοποιημένα από αρμόδιους φορείς . 

 Επιλέγεται η διαδικασία   της ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αφορά  
εξειδικευμένο συνεργείο πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα. 

 

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

  

 

 



  ΑΡΘΡΟ  2 (Ισχύουσες διατάξεις) 

Η συγκεκριμένη δαπάνη διέπεται από τις εξής διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 (Συμβατικά στοιχεία) 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά είναι: 

α)  Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). 

β)  Συγγραφές Υποχρεώσεων (γενική και ειδική). 

γ)  Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

ε) Τιμολόγιο Προσφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 (Τρόπος εκτέλεσης) 

         Η προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας   θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση μετά την διαδικασία συλλογής προσφορών από το ελεύθερο 
εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 (Κατακύρωση) 

       Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της 
ποσότητας. Η δαπάνη είναι ενιαία και όποιος υποβάλει  προσφορά για μέρος της 
ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

        Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει την ανάθεση σε εκείνον, η προσφορά του 
οποίου κρίθηκε οικονομικότερη. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  6 (Σύμβαση) 

         Αμέσως μετά την επικύρωση της ανάθεσης, ο ανάδοχος της προμήθειας με 
τοποθέτηση υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Διοίκησης – Διαχείρισης του 
Ν.Π., σε χρονικό διάστημα εντός των δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 (Εξόφληση τιμολογίου) 

           Για την προμήθεια με τοποθέτηση  υαλοπινάκων ασφαλείας   που θα χρειασθεί 
το Ν.Π.Δ.Δ., οι προσφερόμενες τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες 
και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 

          Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, 
αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας. 

  

ΑΡΘΡΟ  8 (Ανεπαρκής ποιότητα) 

         Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή με τοποθέτηση των υαλοπινάκων 
ασφαλείας     εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του 
κάθε είδους υλικού, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 

         Ο προμηθευτής εγγυάται ότι οι υαλοπίνακες ασφαλείας   θα είναι αρίστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα 
από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για 
κατανάλωση. 

           Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της 
Υπηρεσίας τους υαλοπίνακες που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

       Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και 
αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ  9 (Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις) 

       Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και 
μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.. Τον ίδιο βαρύνουν και 
οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  10 (Παραλαβή)  

          Η παραλαβή της προμήθειας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία 
του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση απ’ τις συμβατικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 
την αντικατάσταση των υλικών. 

 

         Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής , το 
Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπου. 

                                                                                      

                                                          Ο Συντάξας 

     

                                                         Δημήτριος Συριόπουλος 

                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

                                     ΕΘΕΩΡΗΘΗ                   Περιστέρι: 03-05-2017 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.          Η Πρόεδρος του Ν.Π. 

 

 Διονυσοπούλου Βασιλική              Κορόγιαννη Πολυξένη – Ευαγγελία 

               ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων         
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          ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 
ΟΙΚ. 76.22.01 υαλοπίνακες ασφαλείας 6mm ( 3mm -
μεμβράνη- 3mm) 

 
Προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων  

ΟΙΚ.7609
.02 

    Αναθ. 
    ΟΙΚ 

7373.1 Τιμή ανά μ2 
   Γ τρίμηνο 2012 Συντ ΤΕ Ωρ/δαπ Δαπάνη/μ2 

Υαλοπίνα
κες  419 1,1 30,40 33,44 
Τεχνίτης ΟΟ3 0,8 19,86 15,89 
Εργάτης ΟΟ2 0,8 16,84 13,47 
Σύνολο 

    
 

τιμή ανά μ2 
  

62,81 

 
Ολογράφως  

   
 

 

                                                           Ο Συντάξας  

                                                         Δημήτριος Συριόπουλος 

                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός  

                                     ΕΘΕΩΡΗΘΗ                   Περιστέρι: 03-05-2017                             
Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.          Η Πρόεδρος του Ν.Π. 
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               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΔ.ΑΡΘ ΑΡ.ΤΙΜ Μ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ.ΜΟΝ ΟΛ.ΔΑΠΑΝΗ 

       ΑΡΘΡΟ 1 

Τοποθέτηση 
ΟΙΚ. 
76.22.01 1 m2 308 62,81 19345,48 

Υαλοπινάκων 
Σύνολο  19345,48 
Απρόβλεπτα  9,36 
Σύνολο  19354,84 
ΦΠΑ  24% 4645,16 

Γενικό σύνολο 24000,00 
 

 

 

 

    Ο Συντάξας   

                                                         Δημήτριος Συριόπουλος 

                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός  

                                     ΕΘΕΩΡΗΘΗ                   Περιστέρι: 03-05-2017 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.          Η Πρόεδρος του Ν.Π. 

 Διονυσοπούλου Βασιλική              Κορόγιαννη Πολυξένη – Ευαγγελία 

               ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων         

 


