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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 36/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα :  «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:30  π.μ, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 14873/16-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ε.Ιωάννου) που 

έχει ως εξής:  

«…..Ο Δήμος Πρέβεζας στα πλαίσια της υλοποίησης πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» ενταγμένο στο  

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση  την 

αριθμ.4653/1506/Α3/26-07-2018 απόφασης ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.  και κωδικό 

MIS5021738προέβη στη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας με την αριθμ.πρωτ.12806/24-06-2019 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 19PROC0051574252019-06-24). 

ΑΔΑ: 65Ρ4ΩΞΧ-ΚΔΑ



Από τη διαδικασία αυτή κηρύχθηκαν ανάδοχοι για τα Τμήματα 1,3,4 και 10. Για τα υπόλοιπα 

Τμήματα δεν κατατέθηκαν προσφορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

Για τα υπολειπόμενα Τμήματα 2,5,6,7,8,9 ως Δήμος, προχωρήσαμε στην διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση όπου επίσης, η διαδικασία απέβη άγονη. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος να ολοκληρώσει την προμήθεια εξοπλισμού για 

τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας, προέβη στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τα 

άγονα Τμήματα 2,5,7,8,9 με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Από τη διαδικασία αυτή ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

Ο Δήμος Πρέβεζας εκ νέου και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια εξοπλισμού για τη 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας, για τα άγονα Τμήματα 2,5,7,8,9 θα προβεί εκ 

νέου στην εν λόγω προμήθεια. 

Σκοπός του Δήμου Πρέβεζας είναι η δημιουργία μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε 

τρεις οργανωμένες παραλίες του Δήμου Πρέβεζας (Κυανή Ακτή, Μονολίθι, Βράχος) για να 

παρέχουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες την εύκολη πρόσβαση στις ακτές και την εξυπηρέτησή 

τους κατά την παραμονή τους σε αυτές με παροχή υπηρεσιών και υποδομών στα ΑΜΕΑ που θα 

τους εντάσσουν ομοιόμορφα στο κοινωνικό σύνολο και θα χρήζουν ισότιμη την πρόσβαση τους 

στις ακτές. 

Η εν λόγω προμήθεια σε συνάρτηση και με τη μορφολογία της πόλης της Πρέβεζας και των 

παραλιακών οικισμών του Δήμου Πρέβεζας που είναι επίπεδη, θα δίνουν τη δυνατότητα της 

εύκολης κίνησης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και με την αξιοποίηση 

και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών στις ακτές για άτομα που έχουν δυσκολίες στην 

κίνηση και οι τρεις ακτές του Δήμου Πρέβεζας θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τα ΑΜΕΑ. Επίσης, 

η πρόσβαση στις παραλίες «Κυανή Ακτή», «Μονολίθι» και «Βράχο» γίνεται από 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους παράλληλους με την ακτογραμμή.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό μελέτης προμήθειας σύμφωνα με την αριθμ. 19/2021 

μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας 

είναι 48.564,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ((προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.165,00€, 

ΦΠΑ : 9.399,60€). 

. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται: 

• για το ποσό των 41.392,44€από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(κωδ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ15510022) και βαρύνει την με Κ.Α. : 02.60.7135.930 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Πρέβεζας.Φορέας χρηματοδότησης του ποσού των 41.392,44€, είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 1551και  

• για το ποσό των 7.172,16€ από ίδια έσοδα του Δήμου Πρέβεζας. 

Αναφορικά με το Τμήμα 6: «συναρμολογούμενες αποθήκες» πρόκειται για κατασκευές που 

προβλεπόταν να τοποθετηθούν στην Παραλία ¨Κυανή Ακτή”. Επειδή είναι προμήθεια που δεν 

αποτελεί εξοπλισμό των παραλιών και η τοποθέτησή τους δεν θα συμβάλλει στη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες το αρχικώς προσυπολογιζόμενο κόστος για την 

προμήθεια του Τμήματος 6: «Συναρμολογούμενες Αποθήκες» χρησιμοποιήθηκε στην οικονομική 

αναπροσαρμογή των άλλων Τμημάτων, καθώς αυξήθηκε η ποσότητα των τμημάτων 7 και 9 και 

αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές όλων των Τμημάτων, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρόνου από την 

αρχική τεχνική μελέτη. 

Το αρχικό εγκεκριμένο ποσό για την προμήθεια εξοπλισμού για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας είναι 160.783,08€ όπου στα υπολειπόμενα 

Τμήματα 2,5,6,7,8,9 αντιστοιχεί το ποσό των 41.392,44€. 

 Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, θέτουμε 

υπόψη σας την υπ' αριθ. 19/2021 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και 

πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας [Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Τεχνικές 
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Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης – Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων] με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών(48.564,60€) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% ((προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.165,00€, ΦΠΑ : 9.399,60€). 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

α) την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας όπως αυτοί 

περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική μελέτη 

β) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών με συνοπτικό 

διαγωνισμό..…». 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

    

1. Εγκρίνει τους όρους  και τις  τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9», ως εξής: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9» 

Αριθ.Μελέτης: 19 / 2021 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

• TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Ο Δήμος Πρέβεζας στα πλαίσια της υλοποίησης πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

ενταγμένο στο  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με 

βάση  την αριθμ. 4653/1506/Α3/26-07-2018 απόφασης ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.  και 

κωδικό MIS5021738 προέβη στη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 

για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας με την 

αριθμ.πρωτ.12806/24-06-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC0051574252019-06-24). 

Από τη διαδικασία αυτή κηρύχθηκαν ανάδοχοι για τα Τμήματα 1,3,4 και 10. Για τα υπόλοιπα 

Τμήματα δεν κατατέθηκαν προσφορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

Για τα υπολειπόμενα Τμήματα 2,5,6,7,8,9 ως Δήμος, προχωρήσαμε στην διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση όπου επίσης, η διαδικασία απέβη άγονη. 

Κατόπιν των ανωτέρων και προκειμένου ο Δήμος να ολοκληρώσει την προμήθεια εξοπλισμού για 

τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10» για το Δήμο Πρέβεζας θα προβεί στην προμήθεια 

ειδών εξοπλισμού για τα άγονα Τμήματα 2,5,6,7,8,9. 

Σκοπός του Δήμου Πρέβεζας είναι η δημιουργία μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε 

τρεις οργανωμένες παραλίες του Δήμου Πρέβεζας (Κυανή Ακτή, Μονολίθι, Βράχος) για να 

παρέχουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες την εύκολη πρόσβαση στις ακτές και την εξυπηρέτησή 

τους κατά την παραμονή τους σε αυτές με παροχή υπηρεσιών και υποδομών στα ΑΜΕΑ που θα 

τους εντάσσουν ομοιόμορφα στο κοινωνικό σύνολο και θα χρήζουν ισότιμη την πρόσβαση τους 

στις ακτές.  

ΑΔΑ: 65Ρ4ΩΞΧ-ΚΔΑ



Η εν λόγω προμήθεια σε συνάρτηση και με τη μορφολογία της πόλης της Πρέβεζας και των 

παραλιακών οικισμών του Δήμου Πρέβεζας που είναι επίπεδη, θα δίνουν τη δυνατότητα της 

εύκολης κίνησης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και με την αξιοποίηση και 

αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών στις ακτές για άτομα που έχουν δυσκολίες στην κίνηση 

και οι τρεις ακτές του Δήμου Πρέβεζας θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τα ΑΜΕΑ. Επίσης, η 

πρόσβαση στις παραλίες «Κυανή Ακτή», «Μονολίθι» και «Βράχο» γίνεται από 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους παράλληλους με την ακτογραμμή.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 

1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ15510022) και βαρύνει την με Κ.Α. : 

02.60.7135.930 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Πρέβεζας.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510022).  

Ο προϋπολογισμός της υπό μελέτης προμήθειας είναι 48.564,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% ((προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.165,00€, ΦΠΑ : 9.399,60€). 

 Αντικείμενο της προμήθειας εξοπλισμού για τη «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων 

προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας_Τμήματα  2,5,6,7,8,9» είναι: 

Τμήμα 2 : Αποδυτήρια ,     CPV:45212230-7  

Τμήμα 5 : Ντουζιέρες,     CPV: 44411400-8 

Τμήμα 7 : Ξύλινος Διάδρομος,    CPV: 3419100-1 

Τμήμα 8 : Πίνακες Ανακοινώσεων,    CPV: 30192170-3 

Τμήμα 9 : Πινακίδες Σήμανσης,    CPV: 34928471-0 

Το αρχικώς προσυπολογιζόμενο κόστος για την προμήθεια του Τμήματος 6: «Συναρμολογούμενες 

Αποθήκες» θα χρησιμοποιηθεί στην οικονομική αναπροσαρμογή των άλλων Τμημάτων, καθώς 

αυξάνεται η ποσότητα των τμημάτων 7 και 9 και αναπροσαρμόζονται οι τιμές λόγω παρέλευσης 

μεγάλου χρόνου από την αρχική τεχνική μελέτη όλων των Τμημάτων. 

Αναφορικά με το Τμήμα 6: «συναρμολογούμενες αποθήκες» πρόκειται για κατασκευές που 

προβλέπεται να τοποθετηθούν στην Παραλία ¨Κυανή Ακτή”. Είναι προμήθεια που δεν αποτελεί 

εξοπλισμό των παραλιών και η τοποθέτησή τους δεν θα συμβάλλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το λόγω το προϋπολογιζόμενο κόστος τους θα χρησιμοποιηθεί στην 

οικονομική αναπροσαρμογή των άλλων Τμημάτων. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Έως την ολοκλήρωση της Πράξης ήτοι 31/12/2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και 

τοι οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας.   

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν.4281/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, 

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
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της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

11.  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

17. της  ΚΥΑ  76928/09.07.2021(ΦΕΚ 307513.07.2021 Τεύχος Β’ ) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

18. της αριθμ. 64233/08.06.2021(ΦΕΚ 2453/09.06.2021) απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

19.  Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτο- διοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]», 

20. της με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
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προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”», 

21.  Της υπ’ αριθμ. 4653/1506/Α3/26.07.2018 Απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών» της Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

22.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

23.  Την υπ' αρ. 194/31-01-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. (ΑΔΑ: Ψ6Ω4ΩΞΧ-Η7Ε., 

ΑΔΑΜ: 19REQ004485162) για έγκριση δαπάνης & καταχώρηση στο Μητρώο 

δεσμεύσεων, 

24. Το πρωτογενές αίτημα 19REQ004393374, 

25.  Το εγκεκριμένο αίτημα 19REQ004485162. 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                       ΠΡΕΒΕΖΑ 19/07/2021 

 

                      Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

                       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

                          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α      Πρέβεζα : 19/07/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 1- Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα 

Τηλέφωνο :  2682026891               

FAX :  2682360640                   

Πληροφορίες:Ε. Ιωάννου 

email: litsaipreveza@yahoo.gr   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9» 

Αριθ.Μελέτης: 19 / 2021 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 1551. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. Έργου 

2018ΣΕ15510022) στα πλαίσια πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» ενταγμένο στο  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020» με βάση  την αριθμ. 4653/1506/Α3/26-07-2018 απόφασης ένταξης της 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.  και κωδικό MIS5021738,στα προϋπολογισμού 48.564,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%). 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ24% ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 3.700,00 τεμ. 3 11.100,00 2.664,00 13.764,00 

2 5 ΝΤΟΥΖ 835,00 
τεμ. 

3 2.505,00 601,20 3.106,20 

3 7 ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 110,00 μέτρα 198 21.780,00 5.227,20 27.007,20 
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4 8 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

500,00 
τεμ. 

3 1.500,00 360,00 1.860,00 

5 9 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 760,00 σετ 3 2.280,00 547,20 2.827,20 

        48.564,60 

      

 

 

 

       Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί κατόπιν της 

παραλαβής των σχετικών ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Σύμβασης. Κατόπιν 

αυτών ο Δήμος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν 

συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον Ανάδοχο φόροι και βάρη και 

ειδικότερα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 

 

 

 

 

 
                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                       ΠΡΕΒΕΖΑ 03/03/2020 

 

 

  
                    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 

 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 19/07/2021 

Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α       Πρέβεζα : 19/07/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 1- Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα 

Τηλέφωνο :  2682026891               

FAX :  2682360640                   

Πληροφορίες:Ε. Ιωάννου 

email: litsaipreveza@yahoo.gr   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9» 

Αριθ.Μελέτης: 19 / 2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 2:  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

TEMAXIA: Παραλία ¨Κυανή Ακτή” 1,Παραλία “Μονολίθι”1, Παραλία “Βράχος” 1, 

ΣΥΝΟΛΟ: 3 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές για το μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑΜΕΑ είναι: 

• Οι διαστάσεις του αποδυτηρίου να είναι τουλάχιστον : 3,0 μx 2,50μ για να δημιουργείται 

εσωτερικά ελεύθερος χώρος επιφάνειας κύκλου διαμέτρου 1.5μ και η κίνηση και 

περιστροφή του αμαξιδίου με το συνοδό να μην είναι εμποδιζόμενες από την τοποθέτηση 

του εξοπλισμού (πάγκου). 

• Το ύψος Οροφής να είναι 240 cm.  

• Τα τοιχώματα και το δάπεδο να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία και η 

οροφή  από εμποτισμένη ξυλεία ή κόντρα πλακέ θαλάσσης, με ανθεκτικότητα σε συνθήκες 

θαλάσσιου περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικές επιδράσεις , ακτινοβολία UV, βροχοπτώσεις κτλ. 

) και βαμμένα με ειδικό οικολογικό βερνίκι νερού κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες.  Τα 
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μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατασκευασμένα από υλικά 

ανθεκτικά στη θαλάσσια διάβρωση και βαμμένα με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε 

φούρνο βαφής. 

• Το τοιχώματα  να είναι τοποθετημένα σε απόσταση 0,2μ από το δάπεδο. 

• Στο δάπεδο τα σανίδια της εμποτισμένης ξυλείας να είναι τοποθετημένα με διάκενο 6mm. . 

• Η πόρτα να είναι μονόφυλλη, ανοιγόμενη προς τα έξω και με ωφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 

1,10μ. Να διαθέτει  εσωτερικά και εξωτερικά χειρολαβή στα 90εκ. από το δάπεδο 

προκειμένου να είναι εύχρηστη από τα άτομα ΑΜΕΑ.  Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη 

δύναμη χειρισμού και δεν θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. 

 

• Λοιπός εξοπλισμός ΑΜΕΑ. Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει χειρολαβές στρογγυλής 

διατομής που να αντέχουν σε φόρτιση 100χγρ. Θα πρέπει να υπάρχει από  μία χειρολαβή 

τοποθετημένη κατακόρυφα εκατέρωθεν του πάγκου η οποία να εκτείνεται κατ’ελάχιστον 

από τα 80 έως τα 120εκ από το δάπεδο. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη μίας χειρολαβής 

τοποθετημένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του τοιχώματος όπισθεν του πάγκου. Η εν λόγω 

χειρολαβή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 90 και 120εκ. από το 

δάπεδο και να έχει ελάχιστο μήκος 60εκ. 

• Πάγκος. Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειμένου να διευκολύνει τα ΑμεΑ 

στην αλλαγή ρούχων. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι σταθερός, με βάθος 70 εκ., ελάχιστο 

πλάτος 1,50μ. και απόσταση 50εκ. από το έδαφος. 

  

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ: 3.700,00 ΕΥΡΩ(χωρίς ΦΠΑ) (τρείς χιλιάδες επτακόσια ευρώ) 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΝΤΟΥΖ 

TEMAXIA: Παραλία ¨Κυανή Ακτή” 1, Παραλία “Μονολίθι”1, Παραλία “Βράχος”1 

ΣΥΝΟΛΟΝ:3 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές για το Ντουζ για ΑΜΕΑ είναι: 

• να διαθέτει κινητή λαβή (χειροκίνητη στρόφιγγα) και λουτήρα ποδιών, 

• να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας AISI 316 ανοξείδωτο ατσάλι (που είναι 

πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση), 

• η τοποθέτησή του να γίνει σε  βάση από ξύλινο δάπεδο για σταθερή και δυνατή 

εγκατάσταση 

• Όλα τα υλικά κατασκευής-εσωτερικά υδραυλικά του να είναι από  χαλκό και ανοξείδωτο 

ατσάλι και θα αποτελείται από ευλύγιστους σωλήνες για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη 

εγκατάσταση. 

• Στην τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και τα μικροϋλικά της σύνδεσης με το δίκτυο 

ύδρευσης προκειμένου να δοθεί πλήρως εγκαταστημένο σε λειτουργία. 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ: 835,00ΕΥΡΩ(χωρίς ΦΠΑ) (οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ)  

ΤΜΗΜΑ 7:    

ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ:Παραλία ¨Κυανή Ακτή” 60,00Μ, Παραλία «Μονολίθι» 75Μ, Παραλία “Βράχος” 63,00 Μ 

ΣΥΝΟΛΟ: 198 Μ 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές για τον ξύλινο διάδρομο λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές όπως 

αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ - Σχεδιάζοντας για Όλους 

και Όλοι στην Άμμο), είναι: 
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Θα πρέπει να αποτελούνται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 3,0 μ. για την εύκολη 

μεταφορά και φόρτωσή τους. 

2. Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να είναι 1,5μ. ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη όδευση 

των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. 

3. Τα όποια διάκενα ή ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόμου θα πρέπει να είναι πλάτους 10 

χιλιοστά. 

4. Οι διάδρομοι θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδρομής όδευσης για την 

απομάκρυνση της άμμου. Η απόσταση μεταξύ των διάκενων για την όδευση της άμμου θα πρέπει 

να είναι μικρότερη των 20 εκ και το πλάτος τους  θα πρέπει να είναι 10 χιλιοστά. 

5. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων πάνω στο 

διάδρομο θα πρέπει τα λυόμενα τμήματά του να είναι άκαμπτα δημιουργώντας επίπεδες επιφάνειες 

ακόμα και όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα τραχύ. 

6. Η σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να είναι αρθρωτή ώστε να επιτρέπεται η εύκολη 

προσαρμογή της σχετικής κλίσης τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν μεταβολές στη μορφολογία 

του εδάφους. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των τμημάτων στα σημεία σύνδεσής τους δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκ. 

7. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του τμήματος του διαδρόμου που θα τοποθετηθεί δίπλα στο 

σημείο επιβίβασης της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα από την επιφάνεια του καθίσματος αυτής θα πρέπει να είναι 40-50εκ. 

8. Οι διάδρομοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία μέγιστης αντοχής σε 

εξωτερικές συνθήκες, με ραβδώσεις, για τέλεια αντιολισθητική επιφάνεια και νέοι, με Πιστοποίηση 

ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και με συνδέσεις από ιμάντες προπυλενίου για μέγιστη αντοχή 

κατάλληλες για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

9. Επειδή ο διάδρομος αυτός θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους λουόμενους είναι 

απαραίτητο να είναι διαβατός με γυμνά πόδια. 

10. Θα πρέπει να μπορούν να απεγκατασταθούν στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας 

το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. 

Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται η 1η τοποθέτηση του διαδρόμου. 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: 110,00 ΕΥΡΩ(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΤΜΗΜΑ 8:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

TEMAXIA: Παραλία ¨Κυανή Ακτή” 1, Παραλία “Μονολίθι” 1, Παραλία “Βράχος” 1 ΣΥΝΟΛΟ: 3 

Οι Πίνακες Ανακοινώσεων θα τοποθετηθούν στο σημείο έναρξης της περιοχής παρέμβασης για να 

εξυπηρετούν την ενημέρωση των επισκεπτών της παραλίας σχετικά με την προσβασιμότητα των 

ΑΜΕΑ στην ακτή. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα Ανακοινώσεων είναι :  

• Ενδεικτικές διαστάσεις 1,20mX0,60m με πλαίσιο αλουμινίου άσπρου βαμμένου εργοστασιακά 

με  ηλεκτροστατική βαφή για αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Θα είναι δύο όψεων 

με ανοιγόμενα παράθυρα με διάφανο πλεξι γκλας 4 mm με κλειδαριές, θα κλείνει και θα 

κλειδώνει ασφαλίζοντας το περιεχόμενο. Θα διαθέτει  μεταλλική πλάτη στο χρώμα του πλαισίου 

με υποδοχές (τρύπες) ώστε να κρεμάμε τον πίνακα  εσωτερικά και με ασφάλεια και μαγνητάκια 

για την στήριξη και τοποθέτηση των σελίδων. 

• Η στήριξη του θα είναι σε σκελετό από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 120 χ 60 πάχους 3 χιλιοστών. 

Συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις και  τα αγκύρια τοποθέτησης. 

•  Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να αναφέρονται στην πινακίδα σχετικές με την 

προσβάσιμη παραλία θα είναι: • περίοδος λειτουργίας και ωράριο της παρεχόμενης υπηρεσίας 

(π.χ. “Η υπηρεσία λειτουργεί όλες τις ημέρες από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, από 10:00 έως 

18:00) • γενικό σχέδιο της παραλίας με τη θέση και περιγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει για 
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την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ • Τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης • Ειδικοί 

κανονισμοί και όροι λειτουργίας 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ: 500,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) (πεντακόσια ευρώ). 

ΤΜΗΜΑ 9:  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΣΕΤ: Παραλία ¨Κυανή Ακτή” 1, Παραλία “Μονολίθι” 1, Παραλία “Βράχος” 1 ΣΥΝΟΛΟ: 3 

Για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού για τον υπάρχοντα εξοπλισμό (θέσεις 

στάθμευσης, την τουαλέτα, τα αποδυτήρια και το ντουζ) στις παραλίες για άτομα με κινητικές 

δυσκολίες θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες σήμανσης. 

 H λειτουργία, η μορφή, το σχήμα, η τοποθέτηση κλπ. των πινακίδων οδικής σήμανσης θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ “Σχεδιάζοντας για όλους, κεφ. 6: «Σήμανση» σε 

συνδυασμό με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 4530/2018 "Ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταφορών και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α' 56/2018) και θα πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε 

να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων σήμανσης είναι: 

1. Το υλικό κατασκευής  θα είναι επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 και 

πάχους 3mm  με μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

2. Τα χρώματα που θα έχουν θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ “Σχεδιάζοντας για 

όλους, κεφ. 6: «Σήμανση». 

3. Το σχήμα τους θα είναι ορθογώνιο με διαστάσεις 0,45 μ. (Πλάτος) Χ 0,45 μ. (Ύψος). 

4. Η οπίσθια όψη των πινακίδων θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις 

καιρικές συνθήκες και φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας (επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης 

κ.λ.π.). 

5. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

διαμέτρου 48 χιλ. με πάχος τοιχωμάτων 2 χιλ. και ύψος 3 μ. 

6. Το ύψος της χαμηλότερης ακμής της πινακίδας πάνω από τη μέση γραμμή του 

οδοστρώματος (ελεύθερο ύψος) δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 2,2 μ. 

7. Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα γαλβανισμένα εξαρτήματα στήριξης της πινακίδας (κοχλίες, 

ροδέλες , περιλαίμια, στηρίγματα κ.λ.π., γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 1461).επί του ιστού, η 

μεταφορά επί τόπου και η τοποθέτησή της. 

8. Για την τοποθέτηση θα απαιτηθεί διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης 

φύσεως, βάθους 50 cm και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης και 

στήριξης του στύλου. 

Επίσης στις πινακίδες σήμανσης συμπεριλαμβάνεται και η Αναμνηστική Πινακίδα έργου με 

αναφορά στη συγχρηματοδότηση από το ΕπΑνΕΚ 2014-2020 σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του  

ΕπΑνΕΚ 2014-2020 και διαστάσεων τουλάχιστον Α3 και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία 

προκειμένου να χωράει όλο το κείμενο των προδιαγραφών (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Πρέβεζας, 

Ονομασία της Πράξης: Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Πρέβεζας, 

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την Πράξη: Ενίσχυση του Τουρισμού 

σμε την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, εθνόσημο και  επωνυμία 

του Υπουργείου και της Ειδικής Γραμματείας), θα πρέπει να μπει το λογότυπο του Υπουργείου. Το 
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υλικό της πινακίδας θα είναι κατά προτίμηση από PVC και η τοποθέτησή της θα γίνει σε διακριτό 

σημείο της υποδομής επί γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα διαμέτρου 48 χιλ. με πάχος τοιχωμάτων 2 

χιλ. και ύψος 3 μ.  

 

 

 
α/α Πινακίδα σήμανσης Ποσότητα(τεμ) Τιμή χωρίς ΦΠΑ(€) 

1 χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ 1 95 

2 Ντουζ ΑΜΕΑ 1 55 

3 Αποδυτήριο ΑΜΕΑ 1 55 

4 WC ΑΜΕΑ 1 55 

5 Πινακίδα έργου με αναφορά στη 

συγχρηματοδότηση από το 

ΕπΑνΕΚ 2014-2020 

1 500 

 ΣΥΝΟΛΟ  760 

 

Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται το κόστος της πινακίδας σήμανσης και του στύλου μετά 

την τοποθέτηση αυτής. 

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΤ πινακίδων σήμανσης: 760,0 ΕΥΡΩ(χωρίς ΦΠΑ) (επτακόσια εξήντα ευρώ). 

Κριτήρια Επιλογής  

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο  Επιμελητήριο. 

 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις 

τους για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της μελέτης του Παραρτήματος Ι. Επίσης θα πρέπει να 

έχουν κατ’ ελάχιστο, μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2020, 2019, 

2018), ίσο με το ποσό του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζόμενων (οικονομικών φορέων) η απόδειξη της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται συνολικά (αθροιστικά) για 

τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 

μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, ίσο με το 

ποσό του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.  

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς ή υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του κύκλου 

εργασιών τους κατά τα τελευταία τρία έτη (2020, 2019, 2018). Εάν ο οικονομικός φορέας, για 

βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 

την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2020, εάν οι οικονομικοί φορείς δε διαθέτουν ακόμα 

δημοσιευμένους ισολογισμούς, μπορούν να υποβάλλουν προσωρινό ισολογισμό ή ισοζύγιο 

λογαριασμών (τριτοβαθμίων ή τεταρτοβαθμίων) Δεκεμβρίου 2020 συνοδευόμενο από υπεύθυνη 

δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, δεν απαιτείται .  

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, στον 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς: 

• σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο , 

• σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14001:2015 ή 

ισοδύναμο , 
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• σύστημα διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

45001:2018 ή ισοδύναμο , 

• σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018, 

τα πιστοποιητικά των οποίων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/16 ή αντίστοιχα ισοδύναμα. 

 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 

άλλων φορέων. 

 

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

 

 

   

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                       ΠΡΕΒΕΖΑ 19/07/2021 

 

                      Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

                       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 
                    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΤΜΗΜΑTA 2,5,6,7,8,9» 

Αριθ.Μελέτης: 19 / 2021 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο. «Αντικείμενο της προμήθειας» 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο - Πρέβεζας.  

 

Άρθρο 2ο «Ισχύουσες διατάξεις» 

 Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:  

1. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

2. O Nόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3.  Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα η παρ. 1 και  παρ 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 3ο «Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης» 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται 

συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 

ανάδοχο(άρθρο 105 παρ.4 &5 του Ν.4412/2016).  

 

ΑΔΑ: 65Ρ4ΩΞΧ-ΚΔΑ



Άρθρο 4o . «Σύμβαση»  

Ή Σύμβαση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

 Άρθρο 5o . «Διοικητικές Προσφυγές»  

Για τις διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων ισχύει το άρθρο 

205 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο. «Εγγύηση καλής εκτελέσεως, καλής λειτουργίας» 

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής 

εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της 

σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό 

καθορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά 

και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β & παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) και 

αφού προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αξίας 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης από τον προσφέροντα για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που θα ανακύψουν ή 

των ζημιών που θα προκληθούν από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 

καλής λειτουργίας (δύο έτη). Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την 

ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (άρθρο 72 του Ν.4412/2016). 

Κατά την περίοδο των δύο ετών της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 

λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 

βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη 

της σύμβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
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όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του 

προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει 

την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 

από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  

 

Άρθρο 7ο «Χρόνος παράδοσης - Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου» 

 Ο χρόνος παράδοσης είναι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για 

παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Για την επιβολή ποινικών ρητρών ισχύει το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ανάδοχος, δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και 

ως προς τις έγγραφες απαιτήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση του προϊσταμένου της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σε χρονικό διάστημα, όχι 

μικρότερο των δέκα (10) ημερών, να συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις του. Αν δεν 

συμμορφωθεί ως προς την ειδική αυτή διαταγή, κινείται η διαδικασία έκπτωσής του με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 και 203 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο«Φόροι–Τέλη–Κρατήσεις» 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 Άρθρο 9ο «Ποιότητα υλικών - Χώρος παράδοσης υλικών-εξοπλισμού - Παραλαβή υλικών 

– Πληρωμή» 

Η ποιότητα των υλικών θα είναι άριστη και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

και θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία. Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών γίνεται με α) μακροσκοπικό έλεγχο και β) πρακτική δοκιμασία όπου δύναται. 

 Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί έτοιμος για χρήση στις κάτωθι παραλίες: 1. «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» 2. 

«ΜΟΝΟΛΙΘΙ» 3. «ΒΡΑΧΟΣ». 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 . Η 

πληρωμή της αξίας του είδους, θα γίνει μετά την παραλαβή(άρθρο 200 παρ.2α του 

Ν.4412/2016). 

 Ο ανάδοχος θα πληρωθεί αφού παραδοθεί όλη η ποσότητα της προμήθειας και εγκριθεί το 

πρωτόκολλο παραλαβής. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλα τα έξοδα όπως αμοιβές προσωπικού, 

ασφάλιση προσωπικού κ.τ.λ. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Στο χρηματικό ένταλμα θα 

επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 

 

Άρθρο 10 o «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»» 

Ο ξεχωριστός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει: 

το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και  
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την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016,  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα έγγραφα 

του προηγούμενου εδαφίου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της 

εγγύησης συμμετοχής.»( άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 11ο «Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική 

Προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, 

προσκομίζοντας τεχνικά φυλλάδια- εγχειρίδια κατασκευής ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο 

Προσφέρων έχει κατανοήσει το αντικείμενο της σύμβασης, που καλείται να αναλάβει. 

Συγκεκριμένα για το Τμήμα 2  η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται και από απεικόνιση της 

διάταξης της κατασκευής εσωτερικά. Συνίσταται, χωρίς να είναι υποχρεωτική, -για την πλήρη 

κατανόηση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας,  η επιτόπια επίσκεψη εκάστου 

υποψηφίου, στο χώρο εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. Οι οικονομικοί 

φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
   

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                       ΠΡΕΒΕΖΑ 19/07/2021 

                      Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη ςπροσφορά, μόνο με βάση την τιμή, εφόσον τα 

προϊόντα τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 

Α.Φ.Μ. 
 

 

ΕΔΡΑ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(τηλέφωνο, FAX & e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ αριθμητικά) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ποσότητα Χ τιμή 

μονάδος) 

1 2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ τεμ. 3   

2 5 ΝΤΟΥΖ 
τεμ. 

3   

3 7 ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ μέτρα 198   

4 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
τεμ. 

3   
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5 9 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
σετ 

3   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ αριθμητικώς: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΦΠΑ αριθμητικώς: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ΦΠΑ αριθμητικώς: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία 

τροποποίηση. 

β) Η προσφορά αυτή ισχύει για 120  ημέρες από την υποβολή στο Δήμο. 

γ) Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες  ως την παράδοση των ειδών καινούργιων στο Δήμο 

Πρέβεζας και ως την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

δ) Λάβαμε γνώση των προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη. 

ε) Η εταιρεία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Πρέβεζα …....................................... 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 
  (Υπογραφή –Σφραγίδα) 

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου) 
 

 

 

 

2. Καθορίζει ως  τρόπο εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών τον συνοπτικό διαγωνισμό. 

 

 

         

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  439/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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