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Πρόσκληση  ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας: « 
Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ νηπιαγωγείου 
(Γιανναρά)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.999,80, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 

 
Ο Δήμαρχος Σύμης, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας μετά την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 
εξαιτίας της μη προσέλευσης διαγωνιζομένου και σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμό 138/2022,  
καλεί τον Μοντιάδη Κυρ. Κωνσταντίνο, Ξυλουργικές Έργασίες, τηλ. 2246071853, Α.Φ.Μ. 
065274949, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542,  να υποβάλλει προσφορά για το Υποέργο 2ο: προμήθεια και 
τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ νηπιαγωγείου (Γιανναρά) συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 25.999,80, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 
Η τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια υλικών, οι προδιαγραφές, καθώς και οι γενικοί και 
ειδικοί όροι της απευθείας ανάθεσης  και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν 
αναφέρονται λεπτομερειακά στο τεύχος της σχετικής μελέτης 09/2022 του Δήμου Σύμης. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται  σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της 
μελέτης 09/2022. 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί  σύμφωνα με το υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς  που βρίσκεται στο τεύχος της μελέτης 09/2022. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται  εγγράφως μέσα στην προθεσμία (α) με κατάθεσή τους 
στο δήμο Σύμης στο πρωτόκολλο αυτοπροσώπως είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ταχυδρομική διεύθυνση: δημαρχείο Σύμης ΤΚ 85600). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τη διαδικασία ,το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία 27-06-2022 και ώρα 10:00 . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 





άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή/δήμος Σύμης  ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προσφορά του  …………………………………..(οικονομικός φορέας)  για την προμήθεια : 
«« προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ νηπιαγωγείου (Γιανναρά)» 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.999,80, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   στις 27-06-2022 και ώρα 10:00π.μ 
Ο φάκελος της προσφοράς  αναγράφει  επίσης τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
Ημερομηνία λήξης υποβολής  των προσφορών, είναι η 27-06-2022  και μέχρι τις 10:00π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα 27-06-2022 και 
ώρα 10:30 π.μ..  
Ο τόπος παράδοσης είναι η Σύμη και συγκεκριμένα αφορά τα εξωτερικά κουφώματα στο ισόγειο 
του κτιρίου του Β΄ Nηπιαγωγείου (Γιανναρά) στο Χωριό. 
 
Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η πρόσκληση  αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής –δήμος Σύμης (www.symi.gr) 
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύμης. 
 
Τον ανάδοχο του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, 
εισφορές κ.λ.π. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στο Δήμο Σύμης –Τηλ. Πληροφοριών: 22463-60424/60411,404 
 
 

  ΣΥΜΗ, 20-06-2022 
    Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
   
   
  ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

1 
 

 
 
                                                                                           

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΔΩΔEΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

 

Υποέργο 2ο: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ νηπιαγωγείου 
(Γιανναρά). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΣΑΕ 055 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.999,80 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑ:61-7135.002, CPV:44221000 ( πόρτες και παράθυρα και συναφή είδη) 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  09/2022 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΕΥΧΟΥΣ 

 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 
 Οικονομική προσφορά  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                               Υποέργο 2ο: προμήθεια και τοποθέτηση 

κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ 
νηπιαγωγείου(Γιανναρά) 

 ΚΑ:61-7135.002, CPV:44221000( πόρτες και 
παράθυρα και συναφή είδη) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Επί του παλαιού και νομίμως προϋφισταμένου προ του 1955 διωρόφου κτίσματος, 
ιδιοκτησίας Δήμου Σύμης, Νομού Δωδεκανήσου, έχουν καταγραφεί ευρήματα, 
προερχόμενα από την θεομηνία που έπληξε το νησί της Σύμης, την 13-11-2017. 
Συγκεκριμένα,το υποέργο 1ο έχει καταστραφεί σημαντικό μέρος της επικάλυψης του 
οπλισμού της πλάκας επικάλυψης του κτιρίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχουν 
διαπιστωθεί βλάβες στον οπλισμό και φέροντα οργανισμό. 
Για το 2ο υποέργο: οι εργασίες αποκατάστασης που θα εκτελεστούν προβλέπουν: 
Αντικατάσταση κουφωμάτων με διαδικασίες προμήθειας και τοποθέτησης  καθώς και 
εργασίες συντήρησης των λοιπών κουφωμάτων. 
Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως του πρωτοκόλλου αυτοψίας 
επικίνδυνης οικοδομής ιδιοκτησίας Δήμου Σύμης, το οποίο εκδόθηκε από την αρμόδια 
Δ/νση ΤΥ- Δήμου Σύμης, με αρ. πρωτ. 1938/22-06-2018. 

 
 Συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης προμήθειας εξωτερικών 

κουφωμάτων. 
Οι διαστάσεις των κουφωμάτων είναι ενδεικτικές, οι τελικές διαστάσεις 
παραγγελίας θα μετρηθούν επί τόπου. Τα κουφώματα θα έχουν τις εξής γενικές 
προδιαγραφές: Θα γίνει αντιγραφή των υπαρχόντων που θα αλλαχθούν. 
Προδιαγραφές υπό προμήθεια κουφωμάτων ειδικής προδιαγραφής ως κατωτέρω: 
Ξυλεία από  μεράντι (αντικατάσταση πόρτας) και σουηδικός πεύκος 1ης κατηγορίας  για 
τα  παράθυρα προς αντικατάσταση. 
Παραδοσιακά κουφώματα ξύλου. 
Λάστιχα ένα (1) στην επαφή των φύλλων και ένα στην κάσα για άρτια ηχομόνωση και 
θερμομόνωση. 
Διπλοί υαλοπίνακες : 3+3 χλστ. πάχος. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED ή 
TRIPLEX), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη 
πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιονδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφή και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. 

Χρώματα νερού φιλικά προς το περιβάλλον  και οι χρωματισμοί  θα γίνουν σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου 
και το υπ΄αριθμόν ΥΠΠΟΑ 159925/ 01-06-2022 έγγραφό τους. 
Χρώμα βαφή επιλογής του φορέα, με τρεις (3) στρώσεις βαφής, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: primer με εμποτισμό σε δύο χέρια, μονωτικό με εμποτισμό για τον τοίχο, 
τελικό χρώμα σε τρία (3) χέρια για το ξύλο . 
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Γραπτή εγγύηση τριών (3) ετών για χρώμα και σκέβρωμα ξύλου. 
Ειδική κατασκευή υποδοχής παλαιάς σιδεριάς όπου απαιτείται μόνο διαδικασίες 
συντήρησής τους. 
 
Εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει: 
 
Καθαίρεση υπάρχοντος κουφώματος όπου απαιτείται. 
Καθαίρεση με προσοχή παλαιάς σιδεριάς, μόρφωση, τοπικός καθαρισμός από 
σκουριές/βαφή . 
Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς από μάρμαρο 3 εκ πάχους 
Αλφάδιασμα λαμπάδων και λάσπωμα. 
Βαφή τοίχων, μόνωση. 
Τοποθέτηση κουφώματος. 
Τοποθέτηση σιδεριάς σε ειδική θήκη/υποδοχή του κουφώματος. 
Τελικά μερεμέτια. 
Τα υπόλοιπα εξωτερικά κουφώματα συντηρούνται  και τοποθετούνται μαρμαροποδιές 
και γίνεται αλλαγή των υαλοπινάκων τους. 
 
 
Σύμη,20-06-2022    Σύμη, 20-06-2022 
     
Ο συντάξας     Θεωρήθηκε 
            
        
Ιωάννης Κολοκυθάς    Η αναπληρώτρια προϊστάμενη Τ.Υ. 
Πολιτικός Μηχανικός    Σωτηρία Μπάκα 
                                                                        Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

ΠΑΡΑΘΥΡΑ: 

1)Το παράθυρο Π1 με αύξοντα αριθμό (1) έχει διαστάσεις  1,90m x1,00m =1,90 m2, 
υλικό κατασκευής ξύλου μαόνι, δεν υπάρχει μάρμαρο κάτω από την κάσα, η σιδεριά 
είναι πακτωμένη στο τοίχο.  

Απαιτούμενες ενέργειες: αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη, 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε τρεις (3) στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού 
και τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
εγκιβωτισμένη τουλάχιστον τρία (3) εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το 
δρόμο ). Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των 
τοίχων. σουηδικός πεύκος 

2) Το παράθυρο Π2 με αύξοντα αριθμό (2) έχει  διαστάσεις 1,90mx1,00m =1,90(m2), 
υλικό κατασκευής ξύλου σουηδική πεύκη , δεν υπάρχει μάρμαρο κάτω από την κάσα, η 
σιδεριά είναι πακτωμένη στο τοίχο.  

Απαιτούμενες ενέργειες: αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη, 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε τρεις (3) στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού 
και τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
εγκιβωτισμένη τουλάχιστον τρία (3) εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το 
δρόμο ). Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των 
τοίχων.  

3) προμήθεια και τοποθέτηση:Το παράθυρο Π3 με αύξοντα αριθμό (3) έχει 
διαστάσεις 1,90m x1,00m=1,90m2, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο κάτω από την κάσα, 
η σιδεριά είναι πακτωμένη στο τοίχο.  
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Απαιτούμενες ενέργειες: Αντικατάσταση παραθύρου με την προμήθεια & τοποθέτηση 
παραδοσιακού κουφώματος ξύλου το οποίο θα έχει λάστιχα στο φύλλο και στην κάσα 
για άρτια ηχομόνωση και θερμομόνωση. Τοποθέτηση υαλοπινάκων και βάψιμο με 
χρώματα νερού φιλικά προς το περιβάλλον  και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου. Ξυλεία από σουηδικό πεύκο 
1ης κατηγορίας και βάψιμο με μία στρώση αστάρι βάσεως νερού και τρεις στρώσεις με 
ριπολίνη νερού. Τοποθέτηση σιδεριάς πάνω σε ειδική υποδοχή. 

Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει: 

1. Καθαίρεση   με   προσοχή   παλαιάς   σιδεριάς,   μόρφωση,   τοπικός   
καθαρισμός   από σκουριές / βαφή.  

2. Καθαίρεση υπάρχοντος κουφώματος. 
3. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς από μάρμαρο τρία (3) εκ. πάχους. 
4. Αλφάδιασμα λαμπάδων και λάσπωμα, τριβίδι. 
5. Βαφή τοίχων, μόνωση. 
6. Τοποθέτηση κουφώματος. 
7. Τοποθέτηση σιδεριάς σε ειδική θήκη/υποδοχή του κουφώματος. 
8. Τελικά μερεμέτια. 

 
4) προμήθεια και τοποθέτηση: Το παράθυρο Π4 με αύξοντα αριθμό (4) έχει 
διαστάσεις 1,40mx1,00m=1,40m2, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο κάτω από την κάσα, η 
σιδεριά είναι τοποθετημένη στη κάσα.  

Απαιτούμενες ενέργειες:  προμήθεια & αντικατάσταση παραθύρου. Τοποθέτηση 
παραδοσιακού κουφώματος ξύλου το οποίο θα έχει λάστιχα στο φύλλο και στην κάσα 
για άρτια ηχομόνωση και θερμομόνωση. Τοποθέτηση υαλοπινάκων και βάψιμο με 
χρώματα νερού φιλικά προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου. Ξυλεία από σουηδικό πεύκο 
1ης κατηγορίας και βάψιμο με μία στρώση αστάρι βάσεως νερού και τρεις (3) στρώσεις 
με ριπολίνη νερού. Τοποθέτηση σιδεριάς πάνω σε ειδική υποδοχή. 

Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει: 

1. Καθαίρεση   με   προσοχή   παλαιάς   σιδεριάς,   μόρφωση,   τοπικός   
καθαρισμός   από σκουριές/βαφή.  

2. Καθαίρεση υπάρχοντος κουφώματος. 
3. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς από μάρμαρο  τρία (3) εκ πάχους. 
4. Αλφάδιασμα λαμπάδων και λάσπωμα, τριβίδι. 
5. Βαφή τοίχων, μόνωση. 
6. Τοποθέτηση κουφώματος. 
7. Τοποθέτηση σιδεριάς σε ειδική θήκη/υποδοχή του κουφώματος. 
8. Τελικά μερεμέτια. 

 

5) Το παράθυρο Π5 με αύξοντα αριθμό (5) έχει  διαστάσεις 1,40m x1,00m=1,40m2, το 
υλικό κατασκευής είναι ξύλο  μαόνι, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο κάτω από την 
κάσα, η σιδεριά είναι βιδωμένη στη κάσα.  

Απαιτούμενες ενέργειες:  αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
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αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και δυο (2) στρώσεις 
με μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  
τοποθέτηση σιδεριάς στον τοίχο. Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών 
επιφανειών, χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση 
νέων διπλών υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως 
νερού στα επίμαχα σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και 
στοκοσιλικόνη. Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε τρεις (3) στρώσεις με ριπολίνη 
βάσεως νερού και τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  
προμήθεια και τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα 
βρίσκεται εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το 
δρόμο ). Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των 
τοίχων. 

6) Το παράθυρο Π6 με αύξοντα αριθμό (6) έχει διαστάσεις 1,40mx1,00m=1,40m2, το 
υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί είναι μαόνι, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο 
κάτω από την κάσα, η σιδεριά είναι βιδωμένη στη κάσα.  

Απαιτούμενες ενέργειες:  αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη. 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού και 
τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το δρόμο ). 
Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των τοίχων. 

7) Το παράθυρο Π7 με αύξοντα αριθμό (7) έχει διαστάσεις 1,70mx1,10m=1,87m2, το 
υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί είναι μαόνι, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο 
κάτω από την κάσα, η σιδεριά είναι βιδωμένη στη κάσα.  

Απαιτούμενες ενέργειες: αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη. 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού και 
τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
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εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το δρόμο ). 
Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των τοίχων. 

8) Το παράθυρο Π8 με αύξοντα αριθμό (8) έχει  διαστάσεις 1,80mx1,10m=1,98m2 και 
ισχύουν τα ίδια με το παράθυρο Π7 (7). 

9) Το παράθυρο Π9 με αύξοντα αριθμό (9) έχει  διαστάσεις 1,90mx1,10m=2,09m2, το 
υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί είναι σουηδικός πεύκος, δεν έχει τοποθετηθεί 
μάρμαρο κάτω από την κάσα, δεν υπάρχει σιδεριά.  

Απαιτούμενες ενέργειες: Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη. 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού και 
τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το δρόμο ). 
Τοποθέτηση νέας σιδεριάς. Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο. Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και 
βάψιμο των τοίχων. 

10)  προμήθεια και τοποθέτηση: Το παράθυρο με αύξοντα αριθμό (10) έχει διάσταση 
1,90m x1,10m=2,09m2, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο κάτω από την κάσα, η σιδεριά 
είναι τοποθετημένη στο τοίχο.  

Απαιτούμενες ενέργειες: Αντικατάσταση παραθύρου. Τοποθέτηση παραδοσιακού 
κουφώματος ξύλου το οποίο θα έχει λάστιχα στο φύλλο και στην κάσα για άρτια 
ηχομόνωση και θερμομόνωση. Τοποθέτηση υαλοπινάκων και βάψιμο με χρώματα 
νερού φιλικά προς το περιβάλλον   και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου. Ξυλεία από σουηδικό πεύκο 
1ης κατηγορίας και βάψιμο με μία στρώση αστάρι βάσεως νερού και τρεις στρώσεις με 
ριπολίνη νερού. Τοποθέτηση σιδεριάς πάνω σε ειδική υποδοχή. 

Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει: 

1. Καθαίρεση   με   προσοχή   παλαιάς   σιδεριάς,   μόρφωση,   τοπικός   
καθαρισμός   από σκουριές/βαφή.  

2. Καθαίρεση υπάρχοντος κουφώματος. 
3. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς από μάρμαρο 3 εκ πάχους. 
4. Αλφάδιασμα λαμπάδων και λάσπωμα, τριβίδι. 
5. Βαφή τοίχων, μόνωση. 
6. Τοποθέτηση κουφώματος. 
7. Τοποθέτηση σιδεριάς σε ειδική θήκη/υποδοχή του κουφώματος. 
8. Τελικά μερεμέτια. 

 

11) Τα κουφώματα Π11,Π12 και Π13 με αύξοντα αριθμό (11)-(12)-(13) έχουν 
διαστάσεις 1,90m x1,10m=2,09m2, το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί είναι 
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σουηδικός πεύκος, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο κάτω από την κάσα, η σιδεριά είναι 
τοποθετημένη στο τοίχο.  

Απαιτούμενες ενέργειες στο καθένα παράθυρο: αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  
σκουριάς και παλιών χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο 
και χημικό αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 
στρώσεις με μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  
τοποθέτηση σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών 
επιφανειών, χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση 
νέων διπλών υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως 
νερού στα επίμαχα σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και 
στοκοσιλικόνη. Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη 
βάσεως νερού και τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  
προμήθεια και τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα 
βρίσκεται εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το 
δρόμο ). Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των 
τοίχων. 

12) Το παράθυρο Π14 με αύξοντα αριθμό (14) έχει διάσταση 1,90mx1,10m=2,09m2, το 
υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί είναι μαόνι, δεν έχει τοποθετηθεί μάρμαρο 
κάτω από την κάσα, η σιδεριά είναι τοποθετημένη στο τοίχο.  

Απαιτούμενες ενέργειες: αφαίρεση  σιδεριάς , απομάκρυνση  σκουριάς και παλιών 
χρωμάτων με χρήση  μηχανικών και χημικών μέσων (γυαλόχαρτο και χημικό 
αφαιρετικό μπογιάς-remover). Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι και 2 στρώσεις με 
μεταλλική μπογιά βάσεως διαλύτη. Κατασκευή ειδικής υποδοχής για την  τοποθέτηση 
σιδεριάς στον τοίχο . Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
χάραξη νέων αυλακιών (με ρούτερ ) για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων διπλών 
υαλοπινάκων. στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα 
σημεία τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη. 
Αστάρωμα εκ νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού και 
τέλος τοποθέτηση  υαλοπινάκων. Στο κάτω μέρος της κάσας  προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμαροποδιάς πάχους τριών (3) εκατοστών (η οποία θα βρίσκεται 
εγκιβωτισμένη τουλάχιστον 3 εκατοστά κάτω από τη κάσα με κλίση προς το δρόμο ). 
Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των τοίχων. 

13) Τα παράθυρα της τουαλέτας σύνολο (5) ,έχουν διαστάσεις 1,00m x0.90m=0,90m2, 
και πρέπει να αντικατασταθούν ακολουθώντας τη διαδικασία όπως περιγράφεται 
παραπάνω χωρίς  τοποθέτηση σιδεριάς και να τοποθετηθούν απλοί υαλοπίνακες. 

ΠΟΡΤΕΣ 

1. Η Πόρτα Π(Α) και η Π(Β) είναι δίφυλλες, έχουν διάσταση 2,40m 
x1.15m=2,76m2, το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί είναι μαόνι.  

2. Η πόρτα Π(Δ) είναι δίφυλλη με διάσταση 2,20m x1,40m=3,08m2. 
 

Απαιτούμενες ενέργειες: Αφαίρεση παλιών χρωμάτων και τυχόν σαθρών επιφανειών, 
στη συνέχεια το παράθυρο βάφεται με αστάρι βάσεως νερού στα επίμαχα σημεία 
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τοποθετείται ακρυλικός και πολυεστερικός στόκος και στοκοσιλικόνη. Αστάρωμα εκ 
νέου και τέλος βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού. Τέλος αποκατάσταση 
όψεων με τα απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των τοίχων. 

2)Αντικατάσταση προμήθεια και τοποθέτηση:  Η πόρτα Π(Γ) είναι δίφυλλη και 
έχει διάσταση 2,10mx1,00m=2,10m2.  

Απαιτούμενες ενέργειες: Αντικατάσταση πόρτας. Ξυλεία από μεράντι .Αστάρωμα και 
βάψιμο σε 3 στρώσεις με ριπολίνη βάσεως νερού. Τέλος αποκατάσταση όψεων με τα 
απαραίτητα μερεμέτια και βάψιμο των τοίχων. 

.     

    Σύμη, 20-06-2022 

Ο συντάξας              Θεωρήθηκε,20-06-2022 

Ιωάννης Κολοκυθάς                       Η αναπληρώτρια προϊσταμένη Τ.Υ. 
  

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3       Σωτηρία Μπάκα  

                                                                    Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΟ:     Υποέργο 2ο: Προμήθεια και τοποθέτηση 
κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ 
νηπιαγωγείου(Γιανναρά). 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  

Αριθμός Μελέτης:     09/2022 

 Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 25.999,80 € 
Χρηματοδότηση : ΣΑΕ 055 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο  1ο - Αντικείμενο  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια. Η προμήθεια αφορά  
το νηπιαγωγείο Σύμης Χωριού (Γιανναρά) και μπορεί να παραδοθεί σε ένα στάδιο 
εφόσον προβλέπεται και στη σύμβαση. 

Άρθρο 2ο -Ισχύουσες διατάξεις 

1. Νόμος 3463/06 (Δημοτικός Κώδικας) &Ν 3852/2010. 
2. Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Ν. 4782/2021. 
 

 Κριτήριο ανάθεσης/επιλογής αναδόχου  είναι η χαμηλότερη τιμή για όσα 
είδη/υλικά  και εργασίες αναφέρονται   στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 
γενικότερα στην παρούσα μελέτη. Η διαδικασία για την προμήθεια θα διενεργηθεί με 
τη διαδικασία  της «απευθείας ανάθεσης» σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα π. χ. λόγω 4782/2021. 

Άρθρο 3ο-  Είδος, Ποσότητα, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτ. 
Προϋπολογισμός 

Αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που αποτελούν τη συνταχθείσα μελέτη του Δήμου Σύμης. 

Άρθρο 4ο-  Παρελκόμενα 

Η παραλαβή των υλικών  και η εξέλιξη των εργασιών  πρέπει να  εκτελείται 
τουλάχιστον με τον τρόπο που αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού με τα παρακάτω: 

1. Πίνακας προϋπολογισμού προσφοράς, κατά τα πρότυπα του πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση  του αναδόχου/οικονομικού φορέα  ότι: α) έλαβε γνώση των 
ιδιαίτερων συνθηκών της συγκεκριμένης προμήθειας  και του συνόλου των 
απαιτούμενων εργασιών και ότι θα πρέπει να εκτελεστούν εντός ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης  & β)  ότι δεν 
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016 και μπορεί  να συμμετέχει στην διαδικασία ανάθεσης της 
παρούσας προμήθειας . 
 

Άρθρο 6ο : Χρονοδιάγραμμα-ποινικές ρήτρες 

Καθώς οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 2022-2023 και ταυτόχρονα με το υποέργο 1ο «Αποκατάσταση βλαβών 
(αποκατάσταση πλάκας) από θεομηνία στο κτίριο του Β’ Νηπιαγωγείου – Γιανναρά» 
και εντός ενενήντα ημερολογιακών ημερών. Θα οριστούν ποινικές ρήτρες  για κάθε  
εβδομάδα καθυστέρησης της τάξεως του 1% του ποσού της σύμβασης  

Άρθρο 7ο – Συμπληρωματικά στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού με τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι: 
1.1. Προσφέρει εγγύηση καλής ποιότητας των υλικών που περιλαμβάνονται 

στην προμήθεια 
1.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που περιλαμβάνονται στην 

προμήθεια συμφωνούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης. 
1.3. Έλαβε γνώση των όρων της μελέτης και των σχετικών με αυτή διατάξεων 

και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
1.4. Όλα τα προς προμήθεια υλικά, θα επιθεωρηθούν από την επιτροπή 

παραλαβής του Δήμου Σύμης προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή χρήση 
της ξυλείας  και των απαιτούμενων εργασιών που προβλέπεται κατά 
περίπτωση. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα 
πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού, και να τοποθετηθούν στον φάκελο 
προσφοράς.  

Άρθρο 8ο – Υποβολή προσφοράς από οικονομικό φορέα-προϋποθέσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται  σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 
της μελέτης 09/2022. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί  σύμφωνα με το υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς  που βρίσκεται στο τεύχος της μελέτης 09/2022. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται  εγγράφως  μέσα στην προθεσμία (α) με 
κατάθεσή τους στο δήμο Σύμης στο πρωτόκολλο αυτοπροσώπως είτε (β) με 
συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχείο Σύμης ΤΚ 
85600). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τη διαδικασία ,το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 27-
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06-2022 και ώρα 10:00 . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή/δήμος Σύμης  
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά του  ………………………………….. (οικονομικός φορέας)  για την 
προμήθεια : «« προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ 
νηπιαγωγείου (Γιανναρά) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.999,80, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών   στις 27-06-2022 και ώρα 10:00π.μ 

Ο φάκελος της προσφοράς  αναγράφει  επίσης τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο 
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).  

Ημερομηνία λήξης υποβολής  των προσφορών, είναι η 27/06/2022  και μέχρι τις 
10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα 27/06/2022 και ώρα 10:30 π.μ  

 

Άρθρο 9ο – Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Όσα ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7ο  ( 1-3 ) της παρούασς ΕΣΥ. 
2. Όσα ρητά αναφέρονται στο άρθρο 5ο  (1-2) της παρούασς ΕΣΥ. 
3. Γραπτή εγγύηση τριών (3) ετών για το χρώμα και σκέβρωμα ξύλου από τον 

ανάδοχο. 
4. Οικονομική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη. 

 
     
   Εγκρίθηκε με την απόφαση δημάρχου 140/ 20-06-2022 με ΑΔΑ:(ΨΟΝΛΩΗΠ-ΕΞ5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΗ, 20-06-2022 

  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΟ: Υποέργο 2ο: προμήθεια και τοποθέτηση 
κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ 
νηπιαγωγείου(Γιανναρά) 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ   Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 25.999,80 ευρώ 

 Αριθμός Μελέτης: 9/2022  Χρηματοδότηση : ΣΑΕ 055 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο  1ο - Αντικείμενο  

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί η προμήθεια. 

Άρθρο 2ο -Ισχύουσες διατάξεις 

1. Νόμος 3463/06 (Δημοτικός Κώδικας) , Ν 3852/2010. 
2. Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Ν. 4782/2021. 

 
Άρθρο 3ο-  Είδος, Ποσότητα, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτ. 
Προϋπολογισμός 

Αναφέρονται αναλυτικά στη Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που αποτελούν την συνταχθείσα μελέτη . 

Άρθρο 4ο - Είδος και τρόπος διαδικασίας ανάθεσης   

Η διαδικασία για την προμήθεια θα διενεργηθεί  «με απευθείας ανάθεση» σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα π. χ. λόγω 
4782/2021. Κριτήριο ανάθεσης/επιλογής αναδόχου  είναι η χαμηλότερη τιμή για 
όσα είδη/υλικά  και εργασίες αναφέρονται   στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 
γενικότερα στην παρούσα μελέτη. 

Άρθρο 5ο – Τόπος και Προθεσμία παράδοσης - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση 

Ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την ΕΣΥ και η παρούσα προμήθεια 
αφορά το Υποέργο 2ο : προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο  του Β΄ 
νηπιαγωγείου (Γιανναρά). 

Καθώς οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 2022-2023 και ταυτόχρονα με το υποέργο 1ο «Αποκατάσταση βλαβών 
(αποκατάσταση πλάκας) από θεομηνία στο κτίριο του Β’ Νηπιαγωγείου – Γιανναρά» 
και εντός ενενήντα ημερολογιακών ημερών. 

 Θα οριστούν ποινικές ρήτρες  για κάθε  εβδομάδα καθυστέρησης πέραν του 
συμβατικού χρόνου, της τάξεως του 1% του ποσού της σύμβασης. Καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών {ή πέντε (5) εβδομάδων} 
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(που αντιστοιχεί στο 1/2 του συνολικού χρόνου σύμβασης,  συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη έκπτωση του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο  -  Ποιοτικός, ποσοτικός έλεγχος και παραλαβή των ειδών – Προϋπόθεση 
και τρόπος πληρωμής.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή εντός της προθεσμίας που 
ορίζει η σύμβαση και οι νόμοι Ν4412/2016&4782/2022. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο παρέχων την 
υπηρεσία και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 
δύναται κατά την κρίση της Επιτροπής να διενεργηθεί με ένα ή και με όλους τους 
παρακάτω τρόπους: 

α) με μακροσκοπικό έλεγχο 

β) με πρακτική δοκιμασία 

Στην  περίπτωση μη υπάρξεως διαφωνίας ούτε από κάποιο μέλος της Επιτροπής, ούτε 
από τον προμηθευτή συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, που είναι 
απαραίτητος όρος για την πληρωμή του προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση 
συντάσσεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και αρχίζει διαδικασία 
επίλυσης των διαφόρων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή δεν προβλέπεται σε κανένα στάδιο της 
προμήθειας πριν την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η πληρωμή της 
αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη ή 
τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 9ο   -  Κρατήσεις – Δημοσιεύσεις 

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές ( φόροι, τέλη κλπ.) για ελεύθερη 
παράδοση των ειδών στο Δήμο. 

Το Φ.Π.Α. βαρύνει  εξ ολοκλήρου το Δήμο.  

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου Σύμης στην ιστοσελίδα του δήμου Σύμης (www.symi.gr) και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 10ο - Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία που διέπουν την παρούσα προμήθεια κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Σύμβαση της προμήθειας. 

2. Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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5. Η Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Η προσφορά του προμηθευτή (τεχνική και οικονομική) 

 
 Εγκρίθηκε με την απόφαση δημάρχου 140/ 20-06-2022 με ΑΔΑ:(ΨΟΝΛΩΗΠ-ΕΞ5)
  
 

 

 

 

ΣΥΜΗ, 20-06-2022 

  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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