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ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 501/2018 

 

ΘΔΚΑ: Έγθρηζε ηετληθώλ  προδηαγραθώλ θαη απεσζείας αλάζεζε  γηα ηελ εθηέιεζε 

ηες προκήζεηας «018 Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε κεηαιιηθής ράκπας οτεκάηωλ» 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 (Γ.Θ.Θ) 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008  

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120 

4. ηελ 41/29.03.2018 Κειέηε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ 

5. Ρελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 

6. Ρελ Ξξάμε Αλάιεςεο πνρξέσζεο αξηζ. 422/2018 πνζνύ € 10.000,00 ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 

02.20.7135.605 ηνπ ηζρύνληα πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018. 

7. Ρελ Απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αξηζ. 376/2018 (ΑΓΑ: 6ΕΘΞΩΜΣ-ΗΑΛ) κε ηελ νπνία 

δηαηέζεθε ε απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνθαινύκελεο δαπάλεο. 

8. Ρηο ππ΄ αξηζ. 12814/18.06.2018 θαη 16759/08.08.2018 πξνζθιήζεηο ηνπ Γήκνπ καο  

9. Ρελ από 22.06.2018 πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ Αργσρός Αζαλάζηος ηοσ 

Θεκηζηοθιή, ( Κεηαιιηθές –Κεταλοιογηθές Θαηαζθεσές) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

1. Δγθρίλοσκε ηελ κε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο προκήζεηας «018 

Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε κεηαιιηθής ράκπας οτεκάηωλ», 

2. Δγθρίλοσκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζεο ηεο προκήζεηας «018 

Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε κεηαιιηθής ράκπας οτεκάηωλ», σο εμήο: 

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ζ παξνύζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα από ηνλ Γήκν Ξξέβεδαο πξνθάη κεηαιιηθήο ξάκπαο 

ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνύ 

θαζαξηζκνύ. 

Ζ κεηαιιηθή ξάκπα ζα απνηειείηε από δύν ίδηα ηκήκαηα δηαζηάζεσο θάηνςεο 9,0 x 

1,0 m ην θαζέλα. Ρν ύςνο ηεο ξάκπαο ζα είλαη θπκαηλόκελν από 0,0 έσο 0,80 m κε ηα ηξία 

ηειεπηαία κέηξα κήθνπο ηεο ζηαζεξά ζην ύςνο ησλ 0,80 m. Ν θύξηνο θνξέαο θαη νη 

νξζνζηάηεο ζα απνηεινύληαη από θνηινδνθνύο 120x60x4 mm, 5 ζεηξέο πάλσ θαη δύν θάησ , 

ελώ ηα θάζεηα ζα είλαη ΗΟΔ 120. Ζ επέλδπζε ζα είλαη από ιακαξίλα (ηύπνπ θξηζαξάθη) 

πάρνπο 4 mm. Ζ ξάκπα ζα είλαη παθησκέλε ζηε βάζε από ζθπξόδεκα κε κεηαιιηθά βύζκαηα 

ελώ ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βαθή κε αληηζθσξηθό ππόζηξσκα θαη ν 

ειαηνρξσκαηηζκόο κε ρξώκαηα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί  εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

έμη (6) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  
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3. Αλαζέηοσκε απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, βάζεη ησλ ζρεηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο : 

 

α/α Δίδος εργαζίας 
Κολάδα 

Κέηρεζες 
  

Ποζόηεηα 
 

Σηκή  
Κολάδας 

ζε € 

Γαπάλε 
ζε € 

                

1 Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

ξάκπαο νρεκάησλ 

Ρεκ. 1 8.064,52 8.064,52 

    Άζροηζκα εργαζηώλ         8.064,52 

    Φ.Π.Α. 24 %         1.935,48 

    σλοιηθός προϋποιογηζκός (κε Φ.Π.Α.)     10.000,00 

 

ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθό θνξέα :          

 

Δπωλσκία Γηεύζσλζε  ΑΦΚ ηοητεία 

επηθοηλωλίας 

Αργσρός Αζαλάζηος ηοσ 

Θεκηζηοθιή (Κεηαιιηθές –

Κεταλοιογηθές Θαηαζθεσές),  

ΒΗ.ΠΔ Πρέβεδας 101391831 2682041100 

                

 

 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

 

 

   

 

ΥΡΖΣΟ ΚΠΑΗΙΖ 
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