
 1

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 
Ταχ.  Δ/νση: Αβάντων 18                                
Ταχ.κώδικας: 344 00  ΨΑΧΝΑ                         
Τηλέφωνα:   22283- 50200 
FAX:                   2228025757 

Διαδύκτιο:         www.ddm.gov.gr             

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η τεχνική περιγραφή  αυτή αφορά την  προμήθεια παγκακιών και  την τοποθέτησή  τους σε  πλατείες 
και πάρκα  του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  10.000,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  με Κ.Α.30-7135.007  
«Προμήθεια  παγκακιών για πλατείες και πάρκα»  με σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2021.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παγκακιών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
1. Ξυλεία – Γενικά. 
 Το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσημη ονομασία. 
Ξυλεία που χρωματίζεται για να απομιμηθεί άλλο είδος θα φέρει την σωστή ονομασία της και όχι 
της απομίμησης. Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαμά ή στις σανίδες, επιτρέπονται 
μόνο στα αφανή τμήματα των ειδών. 
Τεχνητή Ξυλεία (μελαμίνη) Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις 
απαιτήσεις σε περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120.  
Αντικολλητή τεχνητή ξυλεία  για εσωτερικά ράφια  (μελαμίνη). Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι 
ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά συγκόλληση του τελικού προϊόντος. Το πάχος και 
η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα με την χρήση του ως φέρον ή μη στοιχείο του επίπλου. 
 

 
2. Υλικά επικαλύψεων  
Οι επιφάνειες θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δημιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν 
άριστη αντοχή στο φως. Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύμφωνα 
με τις καταπονήσεις κατά την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά. 
Α)Η βάση θα είναι σιδερένια και βαμμένη μαύρη 
Β)Η πλάτη και το κάθισμα θα είναι από ξύλο βαμμένο με μυκητοκτόνιο και χρώμα  
 
 
 
Προετοιμασία επιφάνειας  - Εφαρμογή υλικού 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

« Προμήθεια παγκακιών για πλατείες 
και πάρκα» 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.000,00€ 
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Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε να 
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες μηχανικές, χημικές κλπ. αντοχές. 
Ιδιότητες: Άριστη εμφάνιση και ομοιοχρωμία. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες και αντοχή 
στο φως. Ακαυστότητα (υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης και καθυστέρηση μετάδοσης φλόγας). 
Ανθεκτικό σε μακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών.  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειμένες επιφάνειες .Αντοχή σε: Νερό (ISO 4211): 24 ώρες Λίπη: 24 ώρες 
+ Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν Καφές : 6 ώρες Θερμότης (ξηρή) : 85 C 
Ακετόνες : 2 min  
 

 

 

                                                                                                                                        Ψαχνά, 17-08-2021 

 

 

                                                                                                  

   

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                     

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. Δαπάνη (ΕΥΡΩ) 

     Μερική Δαπάνη 

1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ Τ.Μ 50,00 161,29 8.064,50 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.064,50 

   ΦΠΑ (24%) 1.935,50 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00 

                                                                  

 

                                                                                                                             

   Ψαχνά, 17-08-2021 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ(ΓΙΑ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ)» 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.000,00€ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια παγκακιών  για τις ανάγκες των  πλατειών και των πάρκων    
των κοινοτήτων    του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. 
  
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006 

         4. του Ν.4497/2017 (Α171) άρθρο 107 του υπ' όψιν Νόμου που αφορά τις τροποποιήσεις των 
άρθρων 73 και 80 του Ν.     4412/2016.  
        5.του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. 
        6.του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 

 
 

Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
δ. προσφορά αναδόχου 

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω προμήθεια των  παγκακιών για τις ανάγκες  των πλατειών και των πάρκων  κοινοτήτων      
του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2021. 
 
Άρθρο 5ο:  Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της προμήθειας  και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της προμήθειας. 
 
Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολέα  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ(ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ )» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
10.000,00€ 
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Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 
την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.  
 
 
Άρθρο 7ο: 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 8ο:  Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .   

 
         

Άρθρο 9ο :   Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας  η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 10.000,00ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το 
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.  
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο:  Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
 

                                                                                                                                               Ψαχνά, 17-08-2021 

 

  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α 
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