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∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                           ΕΡΓΟ : Προµήθεια ξυλείας   

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  

 

 

                                                                                                          

 
 

 

TEΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

             Ο ∆ήµος Καλαµάτας  προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες προµήθειας  ειδών 
ξυλείας για τα έργα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν προσφορές σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
προϋπολογισµού προσφοράς .  
             Οι  τιµές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιµές µονάδος του υποδείγµατος 
προϋπολογισµού προσφοράς έκτός Φ.Π.Α. 
            Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 24.969,00 € 
            Οι δαπάνες των προς προµήθεια υλικών θα βαρύνουν τον κωδικό του Τεχνικού 
Προγράµµατος 2014, ΚΑ : 30.7336.01 από ∆.Π. 
  
    Τα προς προµήθεια υλικά είναι τά παρακάτω. 
 

    1 Προµήθεια Μελαµίνης πάχους 16χιλ  (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.001) 

 2 Προµήθεια  MDF πάχους 16 χιλ.   (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.002) 

 3 Προµήθεια  ξυλείας IROCO.   (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.003) 
 4 Προµήθεια Σουηδικής ξυλείας  (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.004) 

 5 Προµήθεια Σουηδικής ξυλείας γιά καλούπια (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.005) 

 6 Προµήθεια  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς    (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.006) 

 7 Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ  (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.007) 

 8 Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ  (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.008) 

 9 Προµήθεια  Θυρών πρεσσαριστών  (Κωδ. Αποθ. – 01.00.12.00.009) 
  
         Οι παραγγελίες θα γίνονται σταδιακά από τον επιβλέποντα µηχανικό των 
συντηρήσεων ανάλογα µε τις ανάγκες.  
 

                                                                                                          

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καλαµάτα ……………. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον.  Ποσότητες 
 Μέτρ. 

 Κεφάλαιο 1ο: ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ 
 1 Προµήθεια Μελαµίνης πάχους 16χιλ  001 ΟΙΚ  Ν52.80Α m2 70 
 2 Προµήθεια  MDF πάχους 16 χιλ.  002 ΟΙΚ  Ν52.80Β m2 100 
 3 Προµήθεια  ξυλείας IROCO.  003 ΟΙΚ  Ν52.80Γ m3 2 
 4 Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας  004 ΟΙΚ  Ν52.80∆ m3 25 
 5 Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας γιά καλούπια  005 ΟΙΚ  Ν52.80Ε m3 7 
 6 Προµήθεια  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς  006 ΟΙΚ  Ν52.80Σ.Τ m2 70 
 7 Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ  007 ΟΙΚ  Ν52.80Ζ m2 100 
 8 Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ.  008 ΟΙΚ  Ν52.80Η m2 100 
 9 Προµήθεια  Θυρών πρεσσαριστών  009 ΟΙΚ-Α  Ν52.80.1 m2 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 

Τιµολόγιο Μελέτης  
 

 

A.T.: 001  
 

ΟΙΚ Ν52.80Α  Προµήθεια Μελαµίνης πάχους 16χιλ   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου φύλλων  Μελαµίνης πάχους 16χιλ .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 5,00    

 

A.T.: 002  

 

ΟΙΚ Ν52.80Β  Προµήθεια  MDF πάχους 16 χιλ.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου φύλλων  MDF  πάχους 16χιλ .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ & ∆ΕΚΑ  

 (Αριθµητικώς): 5,10    

 

A.T.: 003  

 

ΟΙΚ Ν52.80Γ  Προµήθεια  ξυλείας IROCO.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας IROCO .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ   

 (Αριθµητικώς): 1300,00    

 

A.T.: 004  

 

ΟΙΚ Ν52.80∆  Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας Σουηδικής  .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 395,00    



 

A.T.: 005  

 

ΟΙΚ Ν52.80Ε  Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας γιά καλούπια   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας Σουηδικής   γιά καλούπια .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 345,00    

 

A.T.: 006  

 

ΟΙΚ Ν52.80Σ.Τ  Προµήθεια  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 15,00    

 

A.T.: 007  

 

ΟΙΚ Ν52.80Ζ  Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  κόντρα πλακέ θαλάσσης (κόκκινο ) πάχους 22 χιλ.   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ    

 (Αριθµητικώς): 16,00    

 

A.T.: 008  

 

ΟΙΚ Ν52.80Η  Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  κόντρα πλακέ θαλάσσης (λευκό ) πάχους 18 χιλ.   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ   

 (Αριθµητικώς): 13,50    

 

A.T.: 009  

 

ΟΙΚ-Α Ν52.80.1  Προµήθεια  Θυρών πρεσσαριστών   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  



 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου πρεσσαριστών έσωτερικών θυρών µέ µπατική κάσσα βαµενες σέ 

χρώµατα κατα έπιλογή τής Υπηρεσίας  .    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ   

 (Αριθµητικώς): 110,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
  

 Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Προϋπολογισµός Μελέτης 
 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός  Αρ.  Άρθρο  Μονά Ποσό  Τιµή ∆απάνη 
 Άρθρου Τιµ. Αναθεώρησης δα τητα ( € ) 
 Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

 1. Κεφάλαιο 1ο: ΕΙ∆Η  
 ΞΥΛΕΙΑΣ 

 1 Προµήθεια Μελαµίνης  ΟΙΚ  Ν52.80Α 001 ΟΙΚ 5281 100% m2 70 5,00 350,00 
 πάχους 16χιλ  
 2 Προµήθεια  MDF πάχους  ΟΙΚ  Ν52.80Β 002 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 5,10 510,00 
 16 χιλ.  
 3 Προµήθεια  ξυλείας IROCO. ΟΙΚ  Ν52.80Γ 003 ΟΙΚ 5281 100% m3 2 1300,00 2600,00 
 4 Προµήθεια Σουηδικής   ΟΙΚ  Ν52.80∆ 004 ΟΙΚ 5281 100% m3 25 395,00 9.875,00 
 ξυλείας  
 5 Προµήθεια Σουηδικής   ΟΙΚ  Ν52.80Ε 005 ΟΙΚ 5281 100% m3 7 345,00 2415,00 
 ξυλείας γιά καλούπια  
 6 Προµήθεια  MDF  ΟΙΚ  Ν52.80Σ.Τ 006 ΟΙΚ 5281 100% m2 70 15,00 1050,00 
 έπενδεδυµένο µέ καπλαµά  
 δρύς  
 7 Προµήθεια  κόντρα πλακέ  ΟΙΚ  Ν52.80Ζ 007 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 16,00 1600,00 
 θαλάσσης πάχους 22 χιλ  
 8 Προµήθεια  κόντρα πλακέ  ΟΙΚ  Ν52.80Η 008 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 13,50 1350,00 
 θαλάσσης πάχους 18 χιλ.  
 9 Προµήθεια  Θυρών  ΟΙΚ-Α  Ν52.80.1 009 ΟΙΚ 5281 100% m2 5 110,00 550,00 
 πρεσσαριστών  
   
 Αθροισµα Εργασιών :  20.300,00 20.300,00 

 Εργασίες Προυπολογισµού 20.300,00 
  
 Φ.Π.Α. (%) 23,00% 4.669,00 

 Γενικό Σύνολο : 24.969,00 

  

 

 

 

 

 

 

 



      
 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ  

Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 Τιµολόγιο Προσφοράς  
 

 

A.T.: 001  

 

ΟΙΚ Ν52.80Α  Προµήθεια Μελαµίνης πάχους 16χιλ   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου φύλλων  Μελαµίνης πάχους 16χιλ .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  
 

A.T.: 002  

 

ΟΙΚ Ν52.80Β  Προµήθεια  MDF πάχους 16 χιλ.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου φύλλων  MDF  πάχους 16χιλ .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  
 

A.T.: 003  

 

ΟΙΚ Ν52.80Γ  Προµήθεια  ξυλείας IROCO.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας IROCO .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  
 

A.T.: 004  

 

ΟΙΚ Ν52.80∆  Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας Σουηδικής  .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  



 (Αριθµητικώς):  

 

A.T.: 005  

 

ΟΙΚ Ν52.80Ε  Προµήθεια Σουηδικής  ξυλείας γιά καλούπια   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου ξυλείας Σουηδικής   γιά καλούπια .   

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  

 

A.T.: 006  

 

ΟΙΚ Ν52.80Σ.Τ  Προµήθεια  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  MDF έπενδεδυµένο µέ καπλαµά δρύς .   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  

 

A.T.: 007  

 

ΟΙΚ Ν52.80Ζ  Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλ   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  κόντρα πλακέ θαλάσσης (κόκκινο ) πάχους 22 χιλ.   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  

 

A.T.: 008  

 

ΟΙΚ Ν52.80Η  Προµήθεια  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου  κόντρα πλακέ θαλάσσης (λευκό ) πάχους 18 χιλ.   

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  

 

A.T.: 009  
 

ΟΙΚ-Α Ν52.80.1  Προµήθεια  Θυρών πρεσσαριστών   

 



Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  

 

      Προµήθεια καί µεταφορά έπί τόπου τού έργου πρεσσαριστών έσωτερικών θυρών µέ µπατική κάσσα βαµενες σέ 

χρώµατα κατα έπιλογή τής Υπηρεσίας  .    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  

 (Αριθµητικώς):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  

Προϋπολογισµός Προσφοράς 
 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός  Αρ.  Άρθρο  Μον Ποσό  Τιµή ∆απάνη 
 Άρθρου Τιµ. Αναθεώρησης άδα τητα ( € ) 
 Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

 1. Κεφάλαιο 1ο: ΕΙ∆Η  
 ΞΥΛΕΙΑΣ 

 1 Προµήθεια Μελαµίνης  ΟΙΚ  Ν52.80Α 001 ΟΙΚ 5281 100% m2 70 
 πάχους 16χιλ  
 2 Προµήθεια  MDF πάχους  ΟΙΚ  Ν52.80Β 002 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 
 16 χιλ.  
 3 Προµήθεια  ξυλείας IROCO. ΟΙΚ  Ν52.80Γ 003 ΟΙΚ 5281 100% m3 2 
 4 Προµήθεια Σουηδικής   ΟΙΚ  Ν52.80∆ 004 ΟΙΚ 5281 100% m3 25 
 ξυλείας  
 5 Προµήθεια Σουηδικής   ΟΙΚ  Ν52.80Ε 005 ΟΙΚ 5281 100% m3 7 
 ξυλείας γιά καλούπια  
 6 Προµήθεια  MDF  ΟΙΚ  Ν52.80Σ.Τ 006 ΟΙΚ 5281 100% m2 70 
 έπενδεδυµένο µέ καπλαµά  
 δρύς  
 7 Προµήθεια  κόντρα πλακέ  ΟΙΚ  Ν52.80Ζ 007 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 
 θαλάσσης πάχους 22 χιλ  
 8 Προµήθεια  κόντρα πλακέ  ΟΙΚ  Ν52.80Η 008 ΟΙΚ 5281 100% m2 100 
 θαλάσσης πάχους 18 χιλ.  
 9 Προµήθεια  Θυρών  ΟΙΚ-Α  Ν52.80.1 009 ΟΙΚ 5281 100% m2 5 
 πρεσσαριστών  
   
 Αθροισµα Εργασιών :  
  
 Φ.Π.Α. (%)                                                     23,00%     ……………………….. 

 Γενικό Σύνολο :                                                                                         
……………………. 

       

  



 

∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ            ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     

                                                                      
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο προµήθειας 
 

        Η παρούσα συγγραφή αφορά την  προµήθεια ξυλείας    για τις ανάγκες  του ∆ήµου και η 
οποία θα γίνει µε Ανοιχτό διαγωνισµό µε συµπλήρωση τιµολογίου µε την κατάθεση 
έγγραφων, ενσφράγιστων προσφορών σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη  τιµή κατά είδος 

 

Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

β. Η προσφορά του µειοδότη  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων   

δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

ε. Η τεχνική περιγραφή  

 

Άρθρο 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας υπάγονται στις διατάξεις 
που αναγράφονται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 4ο 

Οικονοµικές υποχρεώσεις προµηθευτή 
 

Ο προµηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και µόνον αυτός µε τις δαπάνες : 
α. εξόδων εκτελωνισµού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 

β. φόρων,  τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α. 
 

 



Άρθρο 5ο 

Σύµβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
      Η σύµβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα 
εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες  των προς προµήθεια υλικών.   

 
      Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του 
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας θα είναι 10% του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των υλικών και 
η οποία θα επιστρέφεται µετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύµβασης . 

 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, 
αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 
 

Άρθρο 7ο 

Ποιοτική κατάσταση υλικών 
 
Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 
ελαττώµατα ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στη αντικατάσταση των, χωρίς καµία 
επιπλέον επιβάρυνση του ∆ήµου,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της 
ποιότητας µε δαπάνη και ευθύνη του προµηθευτή. 
 

Άρθρο 8ο 

Ποσοτική παραλαβή υλικών 
 
      Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις 5 ηµέρες από την ηµέρα παραγγελίας αυτών. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε  στις αποθήκες του ∆ήµου, είτε επί τόπου του 

Έργου, από τα εντεταλµένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται  τµηµατικά ή συνολικά 

ανάλογα µε τις ανάγκες των συνεργείων του ∆ήµου. 

 

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής 
του ∆ήµου, κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος του. Η 
παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαµβανόµενων υλικών 



και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε 
τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο 
∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα του, τρόπο. Για 
την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 

 
Άρθρο 9ο  
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου 
 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης προµήθειας ο προµηθευτής θα ενηµερώνεται αρχικά εγγράφως 
και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 5 ηµερολογιακές ηµέρες, πέραν της οποίας για κάθε ηµέρα υπέρβασης 
επιφυλάσσεται για επιβολή  ποινικής ρήτρας ίσο προς το 10% της αξίας της εκάστοτε 
παραγγελίας. 

Μετά από 60 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος  

 

Άρθρο 10ο 

Αθέτηση όρων συµφωνίας 

10.1 Η από µέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και  
της υπογραφείσας σύµβασης ή µη πλήρης συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών 
παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας. 

10.2 Η έκπτωση του προµηθευτή  έχει σαν συνέπεια: 

        α)Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού 
κατατιθέµενης εγγύησης. 

        β)Την υποχρέωση του προµηθευτή να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµία θετική ή 
αποθετική στην  οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της σύµβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2014”. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έχοντας υ̟όψη : 
Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ. 
Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 
Τον Ν. 2286/95 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ̟ροµήθεια  ξυλείας για το έτος 2014.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανέρχεται στο ύψος των 24.969,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της ̟οσότητας ανά είδος έως και 
20% για την κάλυψη  διαφόρων αναγκών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο ε̟ιµελητήριο 
2. Φορολογική ενηµερότητα 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 
4. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ό̟ου ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα γνώση 

των όρων της διακήρυξης και α̟οδέχοµαι αυτούς ανε̟ιφύλακτα. Τα ̟ροσφερόµενα 
είδη θα καλύ̟τουν ̟λήρως τις τεχνικές ̟εριγραφές του ∆ήµου και θα είναι 
εξαιρετικής ̟οιότητας. 

5. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης 
δα̟άνης, ήτοι ̟οσού  1.248,45  €. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να κατατεθούν το αργότερο έως την 05/08/ 2014 και ώρα 11:00 ̟.µ. 
(ώρα λήξης διαγωνισµού) στη Τεχνική Υ̟ηρεσία  του ∆ήµου Καλαµάτας,  Ψαρών 15 
∆ιοικητήριο – 1ος όρροφος . 
Η ̟ροσφορά θα δοθεί ως εξής: 
1) Τα δικαιολογητικά τα ο̟οία θα είναι ̟ρωτότυ̟α ή ό̟οια ̟ροβλέ̟εται θα είναι νόµιµα 
ε̟ικυρωµένα, θα το̟οθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο ό̟ου εξωτερικά θα υ̟άρχουν 
όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντας. 
 Ε̟ίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα ̟αρακάτω. 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας  ξυλείας  στις    05/08/2014 
2) Η οικονοµική ̟ροσφορά θα το̟οθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, ό̟ου εξωτερικά θα 
υ̟άρχουν όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος και θα δοθεί α̟οκλειστικά στο έντυ̟ο 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υ̟ηρεσίας. Ε̟ίσης στο φάκελο θα 
αναγράφονται τα ̟αρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας  ξυλείας  στις 05/08/2014 
 Και οι δύο φάκελοι θα το̟οθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο ό̟ου εξωτερικά θα    
υ̟άρχουν όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος. Ε̟ίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα 
̟αρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας  ξυλείας  στις    05/08/2014 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ̟ροµηθευτής µε την µικρότερη  τιµή κατά είδος  και εφόσον 
τα ̟ροσφερόµενα είδη καλύ̟τουν τις ̟ροδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
      Η σύµβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα 
εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες  των προς προµήθεια υλικών.   

Για την υ̟ογραφή της ο µειοδότης θα καταθέσει εγγυητική ε̟ιστολή ίση µε το 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ̟αραγγελία των ειδών θα γίνεται εγγράφως, τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της υ̟ηρεσίας. Η ̟αράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο ̟έντε εργάσιµες ηµέρες 
α̟ό την ̟αραγγελία. Για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης θα ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 
ίσο µε το  10% της καθαρής αξίας των ̟αραγγελθέντων ειδών. Τα είδη θα 
̟αραλαµβάνονται α̟ό τα µέλη της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής του ∆ήµου 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η ̟ληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ληρωµής µετά την 
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων α̟ό των ̟ροµηθευτή και την ̟αραλαβή των ειδών 
α̟ό την  αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου. Η καθαρή αξία των ειδών θα υ̟όκειται σε 
κράτηση υ̟έρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 2%. Θα γίνεται ̟αρακράτηση φόρου ̟ροµηθειών 4%. Ο Φ.Π.Α. 
θα βαρύνει το ∆ήµο. 
 Οι εφηµερίδες θα ̟ληρώνονται βάσει του Ν.3548/2007 και ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιείται µε 
τον Ν. 3801/2009  άρθρο 46. 
 
 
 



 ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
O διαγωνισµός θα διεξαχθεί την  05/08/2014ώρα 11:00 ̟.µ.  στο κτίριο της Τ.Υ. του 
∆ήµου Ψαρών 15  ∆ιοικητήριο – 1ος όροφος .    
 


