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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.897,00 € 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,  Κ.Α. : 35.7135.0001 Π/Τ 2020 

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ CPV: 39113300-0, «Πάγκοι – Κακίςματα» 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 32 /2020 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια πάγκων (παγκάκια) για τισ ανάγκεσ των πάρκων, 

πλατειϊν, παιδικϊν χαρϊν και κοινοχριςτων χϊρων του Διμου Μυτιλινθσ, µε ςκοπό τθ βελτίωςθ του 

αςτικοφ εξοπλιςμοφ των χϊρων αυτϊν, τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ και τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιςκεπτϊν. 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια 155 πάγκων (παγκάκια), όπωσ περιγράφεται ςτθ 

μελζτθ. 

Θα είναι μαντεμζνια με πλάτθ και ξφλινεσ ςανίδεσ. 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των προσ προμικεια παγκακίων κα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίσ 

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από το Διμο. 

Επίςθσ ςτθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ 

του Διμου Μυτιλινθσ, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.100,00 € χωρίσ Χ.Π.Α., 

πλζον ΧΠΑ 17% 5.797,00 €, ςφνολο µε Χ.Π.Α. 39.897,00 €.  

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 

2020 ςυνολικοφ φψουσ 40.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0001. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 39113300-0, «Πάγκοι – Κακίςματα». 

Η προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει. 

Κάκε προμθκευτισ που εκδθλϊνει ενδιαφζρον και κατακζτει ςχετικι προςφορά, είναι 

υποχρεωμζνοσ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά που προςφζρει ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και ότι διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα μελζτθ δικαιολογθτικά. 

Συχόν ελαττωματικά είδθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ, και κα αντικακίςτανται 

άμεςα από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλα τα είδθ τθσ μελζτθσ και θ κατακφρωςθ 

κα γίνει με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για το ςφνολο των ειδϊν. 

Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να διακζτουν: 

 Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ, ι 

άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και καταςκευι αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 
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 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και καταςκευι αςτικοφ 

εξοπλιςμοφ 

 Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ 18001:2008 - OHSAS 18001:2007 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ ι 

άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι αςτικοφ 

εξοπλιςμοφ  

 

 Μυτιλινθ 16 / 04 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.897,00 € 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,  Κ.Α. : 35.7135.0001 Π/Τ 2020 

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ CPV: 39113300-0, «Πάγκοι – Κακίςματα» 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 32 /2020 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Η απαιτοφμενθ δαπάνθ ζχει ωσ εξισ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1 
Μαντεμζνιο παγκάκι 
με πλάτθ 

Σεμάχιο 155 220 34.100,00 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 34.100,00 

Φ.Π.Α. 17 % 5.797,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 17% 39.897,00 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.100,00 € χωρίσ Χ.Π.Α., 

πλζον ΧΠΑ 17% 5.797,00 €, ςφνολο µε Χ.Π.Α. 39.897,00 €. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 

2020 ςυνολικοφ φψουσ 40.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0001. 

 

 

 Μυτιλινθ 16 / 04 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.897,00 € 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,  Κ.Α. : 35.7135.0001 Π/Τ 2020 

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ CPV: 39113300-0, «Πάγκοι – Κακίςματα» 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 32 /2020 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Προμήθειασ 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια πάγκων (παγκάκια) για πάρκα, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ 

και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου, µε ςκοπό τθν βελτίωςθ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ των χϊρων 

αυτϊν, τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ και τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 39113300-0: «Πάγκοι – Κακίςματα» 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Μαντεμζνιο παγκάκι με πλάτθ 155 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΧΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπωσ ιςχφει. 

2. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) ‐ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΧΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.» (ΧΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Χορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΧΕΚ 

167/Α/23‐07‐2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Σο Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμόςιων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμόςιων υμβάςεων» (ΧΕΚ 204/Α/15‐09‐2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Σο Ν.3861/2010  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΧΕΚ   112/Α/13‐07‐2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Σο Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ‐ 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΧΕΚ 87/Α/07‐06‐2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Σο Π.Δ.113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΧΕΚ 194/Α/22‐11‐2010), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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9. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΧΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωςθ του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

και ειδικότερα τθσ παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

10. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η.& εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ  

Νομοκεςίασ» (ΧΕΚ 114/Α/8‐6‐2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ φνταξη Προςφορών – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιοι προμθκευτζσ, κα πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για 

το ςφνολο των ειδϊν. 

Σο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν 

απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Η ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία του 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ όπωσ προβλζπεται από το Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει  και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ‐ Σεφχη δημοπράτηςησ 

Σα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ 

είναι: 

α) θ ςφμβαςθ  

β) θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

γ) θ διακιρυξθ με τα προςαρτιματα τθσ 

δ) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ε) ο προχπολογιςμόσ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ‐ Αξιολόγηςη προςφορών 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με το 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : Κατακφρωςη αποτελζςματοσ 

Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ 

κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ Όρουσ, που προςφέρει τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήςεισ 

Οι προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.: 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Χρόνοσ Εγγφηςησ 

Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα είδθ που κα προμθκεφςει κα 

ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ Όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των χαρακτθριςτικϊν και τθσ 

προςφοράσ, ότι κα είναι ςτο ςύνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ καταςκευισ κακϊσ και ότι κα λειτουργοφν 

ικανοποιθτικά. Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι 

παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι.  
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ΑΡΘΡΟ 10: Σόποσ ‐ χρόνοσ παράδοςησ 

Όλα τα είδθ κα παραδοκοφν εντόσ ενενιντα (90) το πολφ θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του Διμου που κα υποδείξει θ 

υπθρεςία. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί για τόςο διάςτθμα όςο κακορίηεται ςτο Ν.4412/2016, 

μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του «προμθκευτι» και Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του φορέα 

χωρίσ αλλαγι των όρων τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Χρονική ιςχφσ προςφορών 

Οι προςφορζσ για όςουσ ζχουν λάβει μζροσ και δεν αποκλείςτθκαν από τθ δθμοπραςία, κεωροφνται 

ότι ιςχφουν για εκατόν είκοςι ημζρεσ από την ημζρα του διαγωνιςμοφ. 

Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςφορζσ, ο Διμοσ μπορεί να καλζςει οποιοδιποτε διαγωνιςκζντα 

για να υπογράψει ςφμβαςθ προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ 

υποχρεϊςεων. 

 

Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν 

ακφρωςθ αυτισ ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο θ προςφορά εξακολουκεί να ιςχφει για όςο διάςτθμα διαρκεί θ 

ςφμβαςθ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν 

παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για 

το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Τποχρεώςεισ Αναδόχου ‐ Πλημμελήσ καταςκευή 

1. ε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ή φκοράσ του προϊόντοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του, επιβαρυνόμενοσ με κάκε 

ςχετικό έξοδο, εφόςον δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ή ςυντιρθςθ, ςφμφωνα και 

με τα αναφερόμενα ςτθν §4 του παρόντοσ όρκρου. 

 

2. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ή κακυςτζρθςθσ του αναδόχου για εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων μέχρι και τθν οριςτικι παραλαβι, ο Διμοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει, ςαν πρϊτο 

μέτρο, τθν εγγυθτικι του επιςτολι και ακόμθ να προβεί ςε παραπζρα ενζργειεσ για τθ 

διαςφάλιςθ των ςφννομων ςυμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Φόροι ‐ τέλη ‐ κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τέλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ 

ιμερεσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Παραλαβή ‐ Σρόποσ πληρωμήσ 

Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του αρκρ. 208 του Ν.4412/2016 

από τθν επιτροπι που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ. 
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ΑΡΘΡΟ 15: Όροι και διαδικαςία παραλαβήσ προμήθειασ 

Σα εν λόγω είδθ κα παραδοκοφν ολοκλθρωμζνα και ζτοιμα προσ χριςθ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του 

Διμου, και με όλα τα ζξοδα που απαιτοφνται πλθρωμζνα. Η τοποκζτθςθ δεν αποτελεί ευκφνθ του 

αναδόχου. 

 

 Μυτιλινθ 16 / 04 / 2020 Μυτιλινθ … / … / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.897,00 € 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,  Κ.Α. : 35.7135.0001 Π/Τ 2020 

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ CPV: 39113300-0, «Πάγκοι – Κακίςματα» 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 32 /2020 

 

 

3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Η παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ του 

Διμου Μυτιλινθσ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Μαντεμζνιο παγκάκι με πλάτθ 155 

 

1. Οι διαςτάςεισ του παγκακίου κα είναι οι ακόλουκεσ: Ψαρακτθριςτικά 

Μικοσ  : 1800 mm ±5% 

Πλάτοσ : 560 mm ±5% 

Υψοσ    : 680 mm ±5% 

 

2. Σα παγκάκι κα είναι μαντεμζνιο με ξφλινεσ ςανίδεσ και τζςςερα πόδια ςτιριξθσ, ζνα ςε κάκε γωνιά 

του παγκακίου. 

3. Σο κάκιςμα και θ πλάτθ κα είναι με ξφλινεσ ςανίδεσ, ςυνεχόμενα τοποκετθμζνεσ ςτθ βάςθ και ςτθν 

πλάτθ του κακίςματοσ, που κα ςτερεϊνονται εκατζρωκεν ςε δφο πλαϊνζσ μεταλλικζσ βάςεισ με δφο 

πόδια ςτιριξθσ θ κάκε πλευρά. 

4. Κάκε μια από αυτζσ τισ δφο πλαϊνζσ μεταλλικζσ βάςεισ κα είναι από μαντζμι, καταςκευαςμζνεσ 

μονομπλόκ κατά τθ χφτευςθ, που κα ςυνδζουν τθν πλάτθ και τθ βάςθ του κακίςματοσ και τα πόδια 

ςτιριξθσ. Για καλφτερθ ςτερζωςθ, τα δφο πόδια ςτιριξθσ τθσ κάκε πλευράσ κα ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ και ςτο κάτω άκρο των ποδιϊν. 

5. Οι διαςτάςεισ του πάχουσ των ποδιϊν και γενικά όλων των ράβδων που ςυγκροτοφν τθν κάκε 

μαντεμζνια βάςθ κα είναι περίπου 80x80 χιλιοςτά. 

6. Σο βάροσ τθσ κακεμιάσ μαντεμζνιασ βάςθσ ςτα πλαϊνά του παγκακίου κα είναι βάρουσ περίπου 18 

kg. 

7. Σο κάκιςμα και θ πλάτθ κα αποτελείται από ςυνολικά 10 (δζκα) ςανίδεσ ενιαίου τροπικοφ ξφλου 

ουθδικισ Πεφκθσ διατομισ 55*40 χιλιοςτά. Οι ςανίδεσ κα ςτερεϊνονται ςτισ πλαϊνζσ μαντεμζνιεσ 

βάςεισ με ανοξείδωτεσ βίδεσ.  

8. Όλεσ οι ςανίδεσ κα ςτερεϊνονται ςτθ μζςθ με μια επιπλζον γαλβανιςμζνθ μεταλλικι ράβδο 

διατομισ 40*3 χιλιοςτϊν.  

9. Οι ςανίδεσ κα πρζπει να ζχουν υποςτεί επεξεργαςία με ειδικά υλικά, για τθν προςταςία από τουσ 

μφκθτεσ και τα ζντομα, ενϊ κα πρζπει να παρζχεται πλιρθσ αδιαβροχοποίθςθ και προςταςία από 

τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο.  

10. Θα πρζπει να γίνεται επιπλζον ςτιριξθ και ςφνδεςθ του παγκακιοφ με 3 ντίηεσ γαλβανιηζ που κα 

ςυνδζουν τισ δφο πλαϊνζσ μαντεμζνιεσ βάςεισ. 
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11. Σο παγκάκι κα είναι καταςκευαςμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι του ςε 

δυνάμεισ και εξωτερικζσ ςυνκικεσ.  

12. Σα υλικά και ο γενικότεροσ τρόποσ καταςκευισ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν καταλλθλότθτα του 

για ςυνεχι υπαίκρια χριςθ. 

13. Η όλθ εμφάνιςθ του κα πρζπει να παρουςιάηει ζνα αρμονικά δεμζνο ςφνολο χωρίσ επί μζρουσ 

ελαττϊματα. 

 

14. Για τθ βαφι και προςταςία του παγκακίου εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Αφαίρεςθ ενδεχόμενων ατελειϊν κατά τθν καταςκευι. 

 Προετοιμαςία των επιμζρουσ κομματιϊν για τθ βαφι. 

 Βαφι των κομματιϊν  

 

15. Η βαφι των μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να γίνεται με ποφδρα θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε 

φοφρνο βαφισ. 

16. Η βαφι των ξφλινων ςτοιχείων κα πρζπει να γίνεται με ειδικό οικολογικό βερνίκι νεροφ κατάλλθλο 

για εξωτερικζσ ςυνκικεσ. 

17. Σο παγκάκι κα είναι για χριςθ ςε εξωτερικό περιβάλλον και κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτισ 

ατμοςφαιρικζσ επιδράςεισ, ακτινοβολία UV , χιονοπτϊςεισ, βροχοπτϊςεισ κτλ. 

 

18. Για τθν άψογθ καταςκευι του προϊόντοσ κα εφαρμόηεται ζλεγχοσ οπτικόσ, διαςταςιακόσ, 

γραμμικότθτασ και πάχουσ βαφισ. 

 

 Μυτιλινθ 16 / 04 / 2020 Μυτιλινθ … / … / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1) ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 1 των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 2 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 3 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 4 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 5 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 6 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 7 των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 8 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 9 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 10 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.11 
Ωσ θ παράγραφοσ  11 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 12 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 13 των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 14 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.15 
Ωσ θ παράγραφοσ 15 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.16 
Ωσ θ παράγραφοσ 16 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.17 
Ωσ θ παράγραφοσ 17 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.18 
Ωσ θ παράγραφοσ 18 των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

 2) ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

2.1 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των προσ 

προμικεια παγκακίων κα γίνουν από τον 

ανάδοχο, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ 

από το Διμο 

ΝΑΙ   

2.2 
τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ 
μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

του Διμου, που κα υποδειχκεί από τθν 
υπθρεςία μασ 

2.3 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι, πωσ το 
προςφερόμενο είδοσ ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ότι 
διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν μελζτθ 
δικαιολογθτικά 

ΝΑΙ   

2.4 
Συχόν ελαττωματικά είδθ κα αντικακίςτανται 
άμεςα από τον προμθκευτι χωρίσ καμία 
οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου 

ΝΑΙ   

 3) ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ: Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να διαθζτουν 

3.1 

Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 

9001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ, ι άλλου ιςοδφναμου 

πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό 

και καταςκευι αςτικοφ εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

3.2 

Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ISO 14001:2015 τθσ εκάςτοτε 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ ι άλλου 

ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον 

ςχεδιαςμό και καταςκευι αςτικοφ 

εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

3.3 

Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ 18001:2008 - OHSAS 

18001:2007 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου 

πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό 

και τθν καταςκευι αςτικοφ εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

 4) ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

5.1 
Ψρόνοσ παράδοςθσ (εκτόσ και εάν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ).  

<= 90 

θμζρεσ 
  

5.2 

Η τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθ Μυτιλινθ ςε 

αποκικθ του Διμου, με τα ζξοδα να 

βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για την προμήθεια Πάγκων (Παγκάκια) 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. , 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

ΑΧΜ (…………………………………………..) και ……………………………….. ΔΟΤ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1 Μαντεμζνιο παγκάκι με πλάτθ Σεμάχιο 155   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %  

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 17%  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Σα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ' αρ. 32/2020 μελζτθσ 

του  Διμου Μυτιλινθσ. 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

ςιμερα. 

Παράδοςη : Η δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων και ζτοιμων για χριςθ 

ςτον Διμο Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςησ: Σο προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ, ςε ____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονική Εγγφηςη: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 

τθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατηρήςεισ: ______________________________________________________________ 

 

Μυτιλινθ _________________ 

Ο 

 ΠΡΟΧΕΡΩΝ 

 

(Τπογραφι - φραγίδα) 

 


