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      ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     Θεζζαινλίθε  08-03-2016 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ     Α.Π.  774 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ      

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Θ Ε Μ Α: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε είθνζη νθηψ (28) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ππαίζξησλ νζηενζεθψλ ησλ δψδεθα (12) ζπξίδσλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 57.859,20 

επξψ, κε Φ.Π.Α. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010. 

3) Σηο παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995, φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηηθά φξηα. 

6) Σν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995. 

7) Σελ αξηζκ. ε αξηζκ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΔΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

8) Σελ αξηζκ. 228/2015 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

9) Σελ αξηζκ. 4189/25-11-2015 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ. 

10) Σελ αξηζκ. 20/2016 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.  

11) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 57.859,20 επξψ κε Φ.Π.Α. 

 

Προκηρύσσει πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε είθνζη νθηψ 

(28) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ππαίζξησλ νζηενζεθψλ πνπ ε θαζεκία ζα απνηειείηαη απφ 

δψδεθα (12) ζπξίδεο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 57.859,20 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 23%) έηζη ψζηε λα απνδνζνχλ ζε ρξήζε ζπλνιηθά 336 ζπξίδεο θχιαμεο νζηψλ 

(νζηενζπξίδεο), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ην έηνο 2016.  
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Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο θάζε νζηενζήθεο ζα είλαη: κήθνο 205 cm, πιάηνο 45 cm 

θαη κεηαβιεηφ χςνο απφ 1,68 m ζηα άθξα έσο 2,08 m ζην κέζνλ. ην παξαπάλσ χςνο δελ 

ππνινγίδεηαη ε βάζε έδξαζεο ηεο νζηενζήθεο. Η βάζε έδξαζεο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ 

ππεξεζία. 

 Η θάζε νζηενζήθε ζηελ πξφζζηα φςε ζα έρεη ζπλνιηθά δψδεθα ζπξίδεο (ηέζζεξηο 

ζεηξέο ζπξίδσλ κε ηξεηο ζπξίδεο ζηελ θάζε ζεηξά). Οη ειάρηζηεο ειεχζεξεο δηαζηάζεηο θάζε 

ζπξίδαο ζα είλαη: κήθνο  57 cm, πιάηνο (βάζνο) 36 cm θαη χςνο 30 cm. ην άλνηγκα θάζε 

ζπξίδαο ζα ηνπνζεηεζεί ιεπθή καξκάξηλε πιάθα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο 2 cm 

ε νπνία πεξηκεηξηθά ζα έρεη εγθνπή ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί θαη ιάζηηρν ζηεγαλφηεηαο, 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην εξκεηηθφ θιείζηκν ηεο ζπξίδαο. ε θάζε νζηενζπξίδα ζα 

ηνπνζεηεζεί θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη αξίζκεζε. Η αξίζκεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο. 

ην άλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ζα ηνπνζεηεζεί δίξξηρηε ζηέγε, δηαζηάζεσλ 1,45 m x 

40 m, απνηεινχκελε απφ δχν ηξηγσληθά αεηψκαηα, κέγηζηνπ χςνπο 0,40 m, θαη δχν πιάθεο 

επηθάιπςεο. Σν αέησκα ηεο πξφζνςεο (κεηψπε) ζα είλαη επηθαιπκκέλν κε κάξκαξν ιεπθφ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θάζε νζηενζήθε ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ηεκάρηα: 

1. Σέζζεξα ηεκάρηα ησλ ηξηψλ ελ ζεηξά νζηενζπξίδσλ, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαζελφο εμ απηψλ (κήθνο x πιάηνο x χςνο) 2,01 m x 0,40 m x 0,38 m. 

2. Πέληε πιάθεο  νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ (κήθνο x πιάηνο x χςνο) 

2,05 m x 0,45 m x 0,03 m νη νπνίεο ζηελ κία πιεπξά ηνπ κήθνπο ζα θέξνπλ 

θαηάιιειε παηνχξα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ καξκαξίλσλ πιαθψλ επηθάιπςεο 

ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζπξίδσλ.  

3. Δπηζηέγαζε ηεο θαηαζθεπήο.  

4. Γψδεθα καξκάξηλεο  πιάθεο επηθάιπςεο ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζπξίδσλ 

δηαζηάζεσλ 0,60 m x 0,35 m x 0,02 m.  

 Απφθιηζε απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο γίλνληαη απνδεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

απφθιηζε ζηηο ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο δελ μεπεξλάεη ην 10% θαη ηεξνχληαη νη 

ειάρηζηεο ειεχζεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπξίδσλ. 

Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θάζε νζηενζήθεο ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ 

εκθαλέο ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ188. Γηα ηελ 

ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ιεπθφ ηζηκέλην θαη ιεπηφθνθθα αδξαλή πιηθά 

θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλσηέξσ αλαγξαθφκελε 

αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζα πξνζηεζεί θαηάιιειν ζηεγαλσηηθφ πιηθφ πνπ λα θαζηζηά ην 

ζθπξφδεκα πδαηνζηεγέο. Όια ηα ηκήκαηα ηεο θάζε νζηενζήθεο, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα 

ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε απηή λα ιεηηνπξγεί σο έλαο εληαίνο θέξνληαο 

νξγαληζκφο.  

Η φιε θαηαζθεπή ζα θαιχπηεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10 έηε) εγγχεζε αληνρήο 

ζηα θνξηία (ίδην βάξνο, βάξνο νζηενθηβσηίσλ θαη νζηψλ, άλεκνο, ρηφλη θιπ) πνπ ζα 
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επηβαξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαζψο θαη απφ εγγχεζε αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ζηηο 

εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ξεγκαηψζεσλ ή άιισλ ελδείμεσλ 

γηα ηελ κείσζε ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ νθείινληαη ζηε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ή ζε 

θαθνηερλία θαηά ηελ θαηαζθεπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη  νιφθιεξε 

ηελ νζηενζήθε. 

 Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Οζηενζεθψλ ζηηο 

ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

1) Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 16ε Μαξηίνπ 2016 εκέξα Σεηάξηε κέρξη 

ψξα 10.30΄, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ 

πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ ψξα 

απηή δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

2) Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα. 

3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζην χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζηελ Τπεξεζία θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο ππφινηπεο. 

4) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν, φπνπ έμσ απ’ 

απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο 

ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα ελδερφκελα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

5) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6) Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη θάθεινη 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ θαη ε αξκφδηα επηηξνπή ζα 

ζπληάμεη θαη ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηνπλ νη 

δηαγσληδφκελνη, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά θξίζεθαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε, θαζψο θαη φζνη απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ρψξα ηελ 18ε 

Μαξηίνπ 2016 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.30΄, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζην 

θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θξίζεθαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. ε 
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πεξίπησζε πνπ φινη νη δηαγσληδφκελνη (απνθιεηζζέληεο θαη κε) ππνγξάςνπλ δήισζε πεξί 

κε άζθεζεο έλζηαζεο ή πξνζθπγήο εθ κέξνπο ηνπο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαη 

απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηελ ίδηα εκέξα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

7) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη 

ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα ζθπξνδέκαηνο. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξνκεζεπηή ζην νηθείν κεηξψν. Δθφζνλ νη 

πξνζθέξνληεο δελ παξάγνπλ νη ίδηνη πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα ζθπξνδέκαηνο, πξέπεη 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, 

κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζήο ηεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε ππεχζπλε δήισζε. Η 

ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη επηθχξσζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

8) Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, νη δηαγσληδφκελνη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

α) Τπεχζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη: 

i. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη 

απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

iii. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

β) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 

9) Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Ο χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο δηαηεξεί ην 

απφιπην δηθαίσκα λα επηιέμεη κεηνδφηε, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία δελ κπνξεί 

ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.  

10) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην χλδεζκν ηα πξσηφηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο 
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πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πιελ απηψλ πνπ δελ εθδίδνληαη ή θαη κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα.  

  11) Η πξνκήζεηα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα 

είδε είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία ηα πξννξίδεη ν χλδεζκνο Η Τπεξεζία δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα 

αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 12) Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

  13) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο χςνπο 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο ΦΠΑ. 

14) Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

15) Η φιε θαηαζθεπή ζα θαιχπηεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10 έηε) εγγχεζε 

αληνρήο ζηα θνξηία (ίδην βάξνο, βάξνο νζηενθηβσηίσλ θαη νζηψλ, άλεκνο, ρηφλη θιπ) πνπ ζα 

επηβαξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαζψο θαη απφ εγγχεζε αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ζηηο 

εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ξεγκαηψζεσλ ή άιισλ ελδείμεσλ 

γηα ηελ κείσζε ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ νθείινληαη ζηε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ή ζε 

θαθνηερλία θαηά ηελ θαηαζθεπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξε 

ηελ νζηενζήθε. 

 16) ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Οζηενζεθψλ 

ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθ' 

άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ 

εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ. 

17) Δθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ πλδέζκνπ δηαπηζηψζεη παξαβάζεηο ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε ζχκβαζε 

θαηαγγέιιεηαη απφ ην χλδεζκν. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη. 

18) ηελ αμία θάζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, εθηφο ησλ ινηπψλ θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ππέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ην χλδεζκν ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146/2013). Δπί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο 

(0,10%) δηελεξγείηαη επηπιένλ θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α.). 
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19) Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

20) Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

πλδέζκνπ θαη ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν ζηε δηεχζπλζε: www.sddt.org.gr θαη λα δεκνζηεπζεί 

ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία». 

 
Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 20/2016 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο.  

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

Γεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο 
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