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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                       
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια παγκακιών – ξύλων 
για παγκάκια – βιδών, για το έτος 2013, για την κάλυψη των αναγκών  σε  
αστικό εξοπλισμό  των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας. 
     Τα απαιτούμενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 
     Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο μετά την αξιολόγηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών με κριτήριο την πιο 
οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών. 
  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 14772,30 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Á/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜ.ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 
1 
 

Προμήθεια  παγκακιού  με 
πλάτη 80 120,00 9600,00 

2 Προμήθεια πάγκου διαστάσεων 
200 Χ 30 Χ 52 εκ. 10 120,00 1200,00 

3 Καρόβιδες 11 πόντους μήκος  
με τα αντίστοιχα παξιμάδια 

και ροδέλες και σπείρωμα σε 
όλο το μήκος 

1000     0,16  160,00 

4 Προμήθεια ξύλων για παγκάκια 
διαστάσεων 200 Χ  15 Χ 4,5 
εκ.  με τις αντίστοιχες βίδες 

30 18,00 540,00 

5 Προμήθεια ξύλων για παγκάκια 
διαστάσεων 180 Χ  15 Χ 4,5 
εκ.  με τις αντίστοιχες βίδες 

30 17,00 510,00 

  
  ΣΥΝΟΛΟ 12010,00 
Φ.Π.Α. (23%) 2762,30 
   ΓΕΝΙΚΟ 
  ΣΥΝΟΛΟ 

14772,30 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια παγκακιών, βιδών και ξύλων για  
παγκάκια,  για την κάλυψη των αναγκών  σε  εξοπλισμό  των κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου μας. 
  Τα χρησιμοποιούμενα υλικά των προμηθευόμενων ειδών θα πρέπει να 
εμφανίζουν τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές : 

 
1. Σύνθετο ξύλο 
Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητική ξυλεία πεύκης 
Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση 
(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που 
προορίζεται. 
Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ θα είναι : 

• κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο. Έχει αντοχή 360 kp/m2 
και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. 

• Περιέχει περίπου 15% υγρασία 
• Περιέχει ελάχιστους χυμούς (ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της 

οικογένειας της πεύκης των άλλων χωρών . 
• Έχει θερμική αγωγιμότητα  s=0,10 Kcal/Mho και ηχητική μόνωση 3.5 

φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
• Έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού 

ρεύματος 
• Αντέχει στη φωτιά και κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά 

DIN  4120) ανάλογα με τη διατομή του. 
• Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της 

προφυλάσσεται και διατηρεί την αντοχή του. 
• Επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου 
• Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα 

ρήγματα 
• Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη 

μεγάλη πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής 
αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

• Όλες οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial  5 χιλ.  κατ’ 
ελάχιστο. 
 

2. Μεταλλικά στοιχεία 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα είτε από 
θερμογαλβανισμένα μέταλλα, είτε από ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει 
προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless 
steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς 
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για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα 
οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

 
 
 

3. Χρώματα 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα 

μέρη είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας 
και είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα  μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις 
κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται 
επεξεργασία για την  απολαδοποίησή τους, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc 
(ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο 
στρωμάτων. 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων 
υλών διεξάγονται σύμφωνα με  
•το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 
•το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004 
 
 
4.  Παγκάκι   

Το παγκάκι αποτελείται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. Ο μεταλλικός 
σκελετός είναι κατασκευασμένος από δύο τουμποσωλήνες διατομής 2 ", 
μήκους 90 εκ. ο καθένας, κουρμπαρισμένοι στο μέσο υπό αμβλεία γωνία κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε στη μία πλευρά να προσαρμοσθούν τα ξύλα της πλάτης 
και στην άλλη τα ξύλα του καθίσματος του παγκακιού. 

Τα δύο ανοιχτά άκρα του κάθε τουμποσωλήνα σφραγίζονται με 
γαλβανισμένες τάπες 2 " έτσι ώστε να στεγανοποιείται το εσωτερικό του. Στην 
κάθε μία από τις δύο πλευρές των τουμποσωλήνων, αυτής που προορίζεται 
για κάθισμα και στο εξωτερικό της μέρος συγκολλούνται με αργκόν δύο 
μεταλλικά στοιχεία από τουμποσωλήνα επίσης 2 ", πάχους 3 χιλ., μήκους 32 
εκ. σε απόσταση 20 εκ. μεταξύ τους, σχηματίζοντας με τον τουμποσωλήνα 
του σκελετού τραπέζιο, το άνοιγμα του οποίου στη βάση είναι 30 εκ., 
δημιουργώντας έτσι τα πόδια του παγκακιού. Τα πάνω άκρα των ποδιών είναι 
κομμένα ελλειψοειδώς στην πρέσσα έτσι ώστε κατά τη συγκόλληση να 
εφάπτονται απόλυτα με τον τουμποσωλήνα. 

Το πάνω άκρο του εξωτερικού ποδιού συγκολλάται σε απόσταση 6 εκ. από 
το εξωτερικό άκρο του τουμποσωλήνα του καθίσματος. Τα δύο μεταλλικά 
στοιχεία, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω 
περιγραφή απέχουν μεταξύ τους εσωτερικά 124 εκ. όσο και το μήκος της 
μεταλλικής ράβδου από σωλήνα ½ " το κάθε άκρο της οποίας συγκολλάται 
στο εσωτερικό μέρος του κάθε τουμποσωλήνα και σε απόσταση 35 εκ. από το 
άκρο του. 

Στο κάτω μέρος από το κάθε ένα από τα πόδια του παγκακιού συγκολλάται 
μεταλλική κυκλική, κουρμπαρισμένη στο μέσον σε ύψος 3 εκ., πλάκα 
διαμέτρου 17 εκ. και πάχους 4 χιλ. η οποία φέρει περιμετρικά 3 οπές 
διαμέτρου 10 χιλ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η στερέωση τους στο δάπεδο με 
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ούπα στερέωσης μήκους 120 χιλ., ή στο τελείωμα του παγκακιού να υπάρχει 
πρόσθετο κομμάτι τουμποσωλήνα 2’’, με φλάντζα 10 πόντων στο τελείωμα 
έτσι ώστε να πακτωθεί στο έδαφος με μπετόν (για τα παγκάκια που 
προορίζονται για πάκτωση και τα αντίστοιχα στριφώνια για όσα παγκάκια 
πρόκειται να βιδωθούν) . 

Τα ξύλινα μέρη του παγκακιού αποτελούνται από 6 στοιχεία σύνθετης 
ξυλείας διαστάσεων 180Χ10Χ4,5 εκ.  

Τα τρία από αυτά αποτελούν το κάθισμα και τα άλλα τρία την πλάτη του 
παγκακιού. Η στερέωση τους γίνεται στον τουμποσωλήνα με καρόβιδες 
διαστάσεων 8Χ120 χιλ. 

Το πρώτο ξύλο (εσωτερικό) του καθίσματος βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 5 
χιλ. από το άκρο του τουμποσωλήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο ξύλο 
(στο επάνω μέρος της πλάτης). Τα υπόλοιπα ξύλα τόσο της πλάτης όσο και 
του καθίσματος βιδώνονται σε απόσταση 2 εκ. μεταξύ τους.  

Όλα τα ξύλα, τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος, εξέχουν 25 εκ. 
ένθεν και ένθεν του μεταλλικού σκελετού του παγκακίου. 
Όλα τα  παγκάκια  θα μπορούν  να πακτωθούν ή να βιδωθούν στο 
έδαφος και θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 
άρτια τοποθέτηση τους.  
 
 
5.   Πάγκος ξύλινος  
Ο πάγκος αποτελείται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. Έχει συνολικές 
διαστάσεις : πλάτος 43 εκ., μήκος 210 εκ. και ύψος 54 εκ. 
Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από δύο τουμποσωλήνες 
διατομής 60 χιλ., μήκους 130 εκ. ο καθένας, οι οποίοι είναι κουρμπαρισμένοι 
στο μέσο σε σχήμα «∩» και ελαφρός συμπιεσμένοι στο κέντρο τους ώστε να 
έχουν οβάλ διατομή 50 χιλ.  
Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του σκελετού, ανάμεσα σε κάθε 
κουρμπαρισμένο τουμποσωλήνα και σε ύψος 13 εκ. από τη βάση του υπάρχει 
ηλεκτροσυγκολλημένος με argon σωλήνας διατομής 26 χιλ. και μήκους 29 εκ. 
Στο κέντρο του σωλήνα υπάρχει ηλεκτροσυγκολλημένη με argon όμοια 
σωλήνα διατομής 26 χιλ. και μήκους 200 εκ. 
Το κάθισμα του πάγκου είναι ξύλινο και στηρίζεται σε δύο μεταλλικές γωνιές 
διαστάσεων 40Χ40 χιλ. οι οποίες είναι ηλεκτροσυγκολλημένες εσωτερικά των 
μεταλλικών στοιχείων στήριξης σχήματος «∩» και σε ύψος 40 εκ. από τη 
βάση τους. 
Το κάθισμα αποτελείται από ένα ξύλινο στοιχείο διατομής 4,5Χ40 εκ. και 
μήκους 198 εκ. από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας. 
Η σύνδεση του καθίσματος με τις γωνιές που το συγκρατούν γίνεται με τη 
βοήθεια τεσσάρων καρόβιδων 8Χ60. 
Για την τοποθέτηση του πάγκου στο έδαφος, κάθε πλευρικό στοιχείο διαθέτει 
στα άκρα του, ηλεκτροσυγκολλημένη εσωτερικά, από μία μεταλλική αναμονή 
διαστάσεων 5Χ3 εκ. με οπή. 
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6. Καρόβιδες  

Καρόβιδες για βίδωμα ξύλων παγκακίων μήκους 11 πόντων με 
σπείρωμα σε όλο το μήκος τους με τα αντίστοιχα παξιμάδια και τις 
αντίστοιχες ροδέλες, άριστης ποιότητας. 

 
7. Διαστάσεις ξύλων 
Οι  διαστάσεις των προμηθευόμενων ξύλων παγκακιών  είναι  
α) 200 εκ. μήκος ,15 εκ. πλάτος και 4,5  εκ. πάχος και 
β) 180 εκ. μήκος ,15 εκ. πλάτος και 4,5  εκ. πάχος 
Τα προμηθευόμενα ξύλα συνοδεύονται με τις αντίστοιχες βίδες 
συναρμολόγησης.  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια παγκακιών, 
βιδών και ξύλων για παγκάκια, για την κάλυψη των αναγκών σε  
εξοπλισμό  των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. 

Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

• Το Ν..2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1233/91/13-4-1992 (ΦΕΚ 277 Β’). 
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 172/92/13-4-1992 (ΦΕΚ 277 Β’). 
• Το Ν. 3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. 

• Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010)  : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  <<Πρόγραμμα 
Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 3O: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο 
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Τεχνική Έκθεση 
 
ΑΡΘΡΟ 4O: Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται, σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από 
σχετική διακήρυξη, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας 
αξίας, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής 
Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 
 
ΑΡΘΡΟ 5O: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς 
υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 5ο άρθρο της 
παρούσας εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % επί της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά 
την παραλαβή της προμήθειας. 
H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή του συνοδευόμενη 
και με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής που θα συνταχθεί από την 
επιτροπή.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7O: Τιμές προσφορών 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από 
αυτήν, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει 
σφραγισμένο φάκελο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Τμήμα Προμηθειών)» 
και «Προσφορά για την ‘’Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων ΄΄. Στο 
τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της 
προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή. 
Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να 
προκύπτει σαφώς ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Αντίστοιχα, οι τιμές μονάδας 
της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν 
σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, 
δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του προς προμήθεια είδους 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή  
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από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 
Τέλος, σημειώνεται ο υποψήφιος προμηθευτής που συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος για το σύνολο των 
προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδοχος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα καθορισθεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν 
ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, 
εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10O: Πλημμελής κατασκευή 
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν  ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 12O: Εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 13O: Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, ενεργείται από την αρμόδια 
επιτροπή παρουσία του αναδόχου, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, ανάλογα με τις 
υποδείξεις της αρμόδιας  Δ/νσης έως 31-12-13. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός 
της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του 
αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών  ενεργείται βάσει των κείμενων 
διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. 
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ΑΡΘΡΟ 14O: Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις 
πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των 
προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο : Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των 
προς προμήθεια ειδών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου Ιλίου. 
 

Όλα  τα  παγκάκια θα είναι έτοιμα  για πάκτωση ή  βίδωμα και εξοπλισμένα 
με τα απαραίτητα εξαρτήματα για άρτια τοποθέτηση. 
 
 
 
 
 

Ι Λ Ι Ο Ν   02/ 08  /2013 Ι Λ Ι Ο Ν 23   /08 /2013 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ   

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
  

Ράππου Μαριάνθη Γεωργία Κοντοπάνου 
Γεωπόνος Γεωπόνος 
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