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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Προμήθεια – τοποθέτηση περίφραξης 

σε κοινόχρηστους χώρους (παιδικές 

χαρές) 

 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αναβάθμιση της διαμόρφωσης εννέα (9) 

παιδικών χαρών στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου στους οικισμούς Άβατο, 

Δασοχώρι, Εράσμιο, Μάγγανα, Μέλισσα, Όλβιο και Τοξότες, με την προμήθεια – 

εγκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων. Ο εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ώστε να 

πιστοποιηθούν και να αδειοδοτηθούν προς λειτουργία οι εν λόγω παιδικές χαρές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά 

στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Τα τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης των προς προμήθεια προϊόντων. 

Ο σχεδιασμός εκάστης παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη των εν λόγω 

χώρων και τις προδιαγραφές ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, που αφορούν στον ασφαλή 

σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την υπ’ αριθ. 28492/11-5-

2009 Απόφαση του ΥΠΕΣ και όλες τις τροποποιήσεις αυτής. 

Τα κριτήρια της επιλογής του εξοπλισμού είναι τα κατωτέρω: 

(1) Έκαστη παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

(2) Οι εγκαταστάσεις των παιδικών χαρών σχεδιάστηκαν ώστε να γίνουν χώροι 

αγαπητοί στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα 

δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο. 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση – εγκατάσταση των περιφράξεων.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 44.369,06 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της 

μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνεται στη 

χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

 

2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 



παιδιών.  

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στο χώρο των παιδικών χαρών έως και τέσσερις (4) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το αποδεικτικό 

επίσκεψης θα προσκομίζεται στο φάκελο του συμμετέχοντος επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο οικονομικός φορέας θα αποδεικνύει μέσω πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής 

ή τιμολογίου προμήθειας, ότι κατά τα έτη 2020-2021, έχει εκτελέσει παρόμοια 

προμήθεια σε χώρο παιδικών χαρών, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον 

προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να περιέχονται στο 

φάκελο συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας 

ορίζεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μεταλλικά μέρη είναι ειδικά 

για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα 

για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) 

και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 

 

2.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από 

υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον 

τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητα και να 

ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

Οι υφιστάμενες περιφράξεις θα αποξηλωθούν από την Υπηρεσία του Δήμου πριν 

από την έναρξη των εργασιών του αναδόχου, έπειτα από σχετική συνεννόηση. 

 

1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 110εκ 

Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 

• Δύο (2) μεταλλικούς δοκούς στήριξης 

• Σώμα από μεταλλική κοιλοδοκό  

• Πλέγμα γαλβανιζέ 5x10εκ 

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικής περίφραξης συνολικού ύψους 1,10 μ. Η 

μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς δημιουργείται από ευθύγραμμους κοιλοδοκούς 

συνήθων διατομών. Η περίφραξη στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς διαστάσεων 

60x60μμ και ύψους 1100 χιλ. Πάνω στις κοιλοδοκούς και σε απόσταση 50μμ από το 

έδαφος(ή τοιχείο) και στο επάνω μέρος, συγκολλείται με μικρά στηρίγματα, 

ορθογώνιο πλαίσιο από κοιλοδοκό 38χ38μμ, μήκους 1350 χιλ και ύψους 1050 χιλ. 

Μέσα στο πλαίσιο συγκολλείται πλέγμα γαλβανιζέ διατομής 5χ10εκ πάχους 3.5μμ.  



Η τοποθέτηση της περίφραξης γίνεται επάνω σε υφιστάμενο τοιχείο ή σκληρό δάπεδο 

ή σε μελλοντικό τοιχείο (σενάζ) ελαφρώς οπλισμένοςυ σκυροδέματος διαστάσεων 

50εκ-70εκ ύψους(ανάλογα τη θέση θεμελίωσης) x 25 εκ πλάτους, που θα 

κατασκευάσει ο ανάδοχος σε θέσεις βάσει της παρούσης μελέτης. Για την 

τοποθέτηση γίνεται η χρήση μεταλλικών πλακών διαστάσεων 100x100x4 χιλ. με 

τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την 

στήριξη της κατασκευής ή ανάλογος τρόπος πάκτωσης.  

Η βαφή της περίφραξης γίνεται με μη τοξικά υλικά(αστάρι και 2 στρώσεις χρώματος 

επιλογής της υπηρεσίας). 

Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-7 για τους 

εξοπλισμούς παιδότοπων, έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αιχμηρές ακμές ή παγίδευση 

οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

1176:2017 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

Οι δαπάνες της συνολικής προμήθειας της μεταλλικής περίφραξης, καθώς και της 

πλήρους συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μεταλλικής περίφραξης γίνεται από 

τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

Στην προσφορά περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στα σημεία 

που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. Συμπεριλαμβάνονται οι 

δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, την εγκατάσταση - 

τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για 

την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης της μεταλλικής περίφραξης.  

 

2. ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 110εκ 

Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 

• Σώμα από μεταλλική κοιλοδοκό  

• πλέγμα γαλβανιζέ 5x10εκ 

• Είδη κιγκαλερίας 

Προμήθεια μεταλλικής πόρτας εισόδου παιδικής χαράς, μήκους έως 120 εκ 

περίπου(ανάλογα με τη θέση της) και αντίστοιχου ύψους με την περίφραξη της 

οποίας γίνεται μέρος η πόρτα. Η παρακάτω προμήθεια περιλαμβάνει την πόρτα 

εισόδου παιδικής χαράς και όλα τα υλικά για την πλήρη εγκατάσταση της στο τμήμα 

της περίφραξης που προβλέπεται η είσοδος των επισκεπτών, προδιαγραφών ως 

παρακάτω:  

Τοποθετείται πλαίσιο από κοιλοδοκό και ενδιάμεσα πλέγμα γαλβανιζέ, ανάλογο της 

περίφραξης που κατασκευάζεται. Η πόρτα είναι κατάλληλων διαστάσεων, με όλα τα 

τυχόν είδη κιγκαλερίας (μεντεσέδες, σύρτες, κλειδαριά, αναστολείς θύρας – δαπέδου ή 

τοίχου) με καλή στερέωση, βαμμένη, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας αρχής.  



Οι ακριβείς διαστάσεις λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τον τύπο της 

περίφραξης στην οποία τοποθετούνται. Τα υλικά, η αισθητική και ο τύπος της πόρτας 

εισόδου συνάδει πλήρως με την περίφραξη.  

Η πόρτα εισόδου είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης 

μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017 για 

την ασφάλεια των παιδότοπων, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης της 

παιδικής χαράς.  

Οι δαπάνες της συνολικής προμήθειας της μεταλλικής πόρτας εισόδου, καθώς και 

της πλήρους συναρμολόγησης, εγκατάστασης της, γίνεται από τον ανάδοχο χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 

μεταφοράς τους στα σημεία που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη. 

Η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 

σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΝ 1176:2017. 

 

3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 70εκ 

Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 

• Δύο (2) μεταλλικούς δοκούς στήριξης 

• Σώμα από μεταλλική κοιλοδοκό  

• πλέγμα γαλβανιζέ 5χ10εκ 

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικής περίφραξης συνολικού ύψους 0,70 μ. Η 

μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς δημιουργείται από ευθύγραμμους κοιλοδοκούς 

συνήθων διατομών. Η περίφραξη στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς διαστάσεων 

60x60μμ και ύψους 700 χιλ. Πάνω στις κοιλοδοκούς και σε απόσταση 50μμ από το 

έδαφος(ή τοιχείο) και στο επάνω μέρος, συγκολλείται με μικρά στηρίγματα, 

ορθογώνιο πλαίσιο από κοιλοδοκό 38χ38μμ, μήκους 1350 χιλ και ύψους 650 χιλ. Μέσα 

στο πλαίσιο συγκολλείται πλέγμα γαλβανιζέ διατομής 5χ10εκ πάχους 3.5μμ.  

Η τοποθέτηση της περίφραξης γίνεται επάνω σε υφιστάμενο τοιχείο ή σκληρό δάπεδο 

ή σε μελλοντικό τοιχείο(σενάζ) ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 50εκ-

70εκ ύψους(ανάλογα τη θέση θεμελίωσης) χ 25 εκ πλάτους, που θα κατασκευάσει ο 

ανάδοχος σε θέσεις βάσει της παρούσης μελέτης. Για την τοποθέτηση γίνεται η χρήση 

μεταλλικών πλακών διαστάσεων 100x100x4 χιλ. με τέσσερις οπές περιμετρικά. 

Διαμέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής ή 

ανάλογος τρόπος πάκτωσης.  

Η βαφή της περίφραξης γίνεται με μη τοξικά υλικά(αστάρι και 2 στρώσεις χρώματος 

επιλογής της υπηρεσίας). 



Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-7 για τους 

εξοπλισμούς παιδότοπων, έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αιχμηρές ακμές ή παγίδευση 

οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

1176:2017 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

Οι δαπάνες της συνολικής προμήθειας της μεταλλικής περίφραξης, καθώς και της 

πλήρους συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μεταλλικής περίφραξης γίνεται από 

τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

Στην προσφορά περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στα σημεία 

που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. Συμπεριλαμβάνονται οι 

δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, την εγκατάσταση-

τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για 

την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης της μεταλλικής περίφραξης.  

 

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Είσοδος οικισμού Αβάτου 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 0,70Μ: 51 ΜΜ (τμηματική κατασκευή σενάζ 

σκυροδέματος 25 ΜΜ) 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ 

2. Πλατεία οικισμού Άβατου  

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10Μ: 72 ΜΜ (με τμηματική κατασκευή σενάζ 

σκυροδέματος 17 ΜΜ) 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ  

3. Πλατεία οικισμού Δασοχωρίου 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10Μ: 75 ΜΜ (με τμηματική κατασκευή σενάζ 

σκυροδέματος 29 ΜΜ) 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ 

4. Πλατεία οικισμού Ερασμίου 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 2 ΤΜΧ 

5. Πλατεία οικισμού Μαγγάνων 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10Μ: 61 ΜΜ 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ 

6. Πλατεία οικισμού Μέλισσας 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10μ: 85 ΜΜ 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 2 ΤΜΧ 

7. Πλατεία οικισμού Όλβιου 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10Μ: 40 ΜΜ (με τμηματική κατασκευή σενάζ 

σκυροδέματος 30 ΜΜ) 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ 

8. Πλατεία κεντρική οικισμού Τοξοτών (Θέση κάτω Τοξότες) 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 0,70Μ: 92 ΜΜ  



Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ 

9. Πλατεία οικισμού Τοξοτών (Θέση άνω Τοξότες) 

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10μ: 13 ΜΜ (τμηματική κατασκευή σενάζ 

σκυροδέματος 14,50 ΜΜ) 

Πόρτα περίφραξης μεταλλική : 1 ΤΜΧ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 110 ΕΚ ΜΜ. 346 69,00 23.874,00 

2 
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 

110ΕΚ 
ΤΕΜ. 11 276,50 3.041,50 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 70 ΕΚ ΜΜ. 143 62,00 8.866,00 

    

  Μερικό Σύνολο : 35.781,50 

  Πίστωση ΦΠΑ 24% : 8.587,56 

  ΣΥΝΟΛΟ : 44.369,06 

 

ΙV. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων 

με σκοπό την αναβάθμιση εννέα (9) παιδικών χαρών στην περιοχή του Δήμου 

Τοπείρου στους οικισμούς Άβατο, Δασοχώρι, Εράσμιο, Μάγγανα, Μέλισσα, Όλβιο και 

Τοξότες. Ο εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ώστε να πιστοποιηθούν και να 

αδειοδοτηθούν προς λειτουργία οι εν λόγω παιδικές χαρές. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή  

 



Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Εφόσον απαιτείται μπορεί να υπάρξει παράταση της δημόσιας σύμβασης. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 

Τοπείρου υπογράφοντας στα δελτία αποστολής, για την παραλαβή του υλικού.  

 

Άρθρο 5ο:    Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών, πρέπει να 

δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που 

αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή 

επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με 

ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα πάντων των υλικών  κατά τα υπό 

των οικείων όρων της σύμβασης προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Οι υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία 

και πρόσβαση στον Ανάδοχο.  

Ο Δήμος Τοπείρου δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες και τις 

πιστώσεις που προβλέπονται στην σύμβαση εφ όσον δεν υπάρξει σχετική ανάγκη. 

 

Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φόρτωση, η μεταφορά, η εκφόρτωση, η 

ανύψωση εφ όσον χρειαστεί, η τοποθέτηση των υλικών, οι φόροι και οι κρατήσεις του 

αναδόχου. 



Άρθρο 9ο :     Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/16 όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 10ο :     Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του εξοπλισμού δεν πληροί τους όρους 

της σύμβασης, ή εμφανίζει  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις 

που αναφέρονται στον Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 11ο:     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ   

βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 12ο:     Παραλαβή Υλικών - Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση και στα άρθρα 208,221 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού 

μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Τοπείρου. 

 

Άρθρο 13ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 

εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 

οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 

τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο 

μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 



Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 14ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Εύλαλο, 07-07-2021 

- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

- Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - 

 

 

 

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Προμήθεια – τοποθέτηση περίφραξης 

σε κοινόχρηστους χώρους (παιδικές 

χαρές) 

 

 

  ΠΡΟΣ:  

ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 110 ΕΚ ΜΜ. 346   

2 
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 

110ΕΚ 
ΤΕΜ. 11   

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 70 ΕΚ ΜΜ. 143   

    

  Μερικό Σύνολο :  

  Πίστωση ΦΠΑ 24% :  

  ΣΥΝΟΛΟ :  

 

 

……………………..,     …… - …… - 2021 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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