
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα: Συντήρησης Οδών Κτηρίων 
& Κοινόχρηστων Χώρων 
Πληροφορίες :  Ηλίας Τσαγκαλίδης            
Τηλ: 2513 500 250
Email: mastoras@dkavalas.gr                                       

  
                        

                                                              ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                                         Τμήμα Προμηθειών 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για «Υδραυλικά είδη»

Σας αποστέλλουμε  το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης  του θέματος και παρακαλούμε για την 
έγκριση του.

Περιγραφή αντικειμένου προμήθειας Αφορά  την προμήθεια διαφόρων υδραυλικών 
ειδών, για την επισκευή και συντήρηση 
κτηρίων, οδών , και λοιπών εγκαταστάσεων  
του Δήμου Καβάλας.

Αιτιολογία Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
συντήρησης των κτηρίων, των οδών του Δήμου 
Καβάλας, καθώς και για επισκευές που 
δυνητικά θα προκύψουν σε λοιπές 
εγκαταστάσεις.  

Κ.Α.Ε. 30.6661.0003, 30.6662.0006
Προϋπολογισμός 19.998,72 € με  Φ.Π.Α. 24%
Κωδικοί CPV 44161200-8, 44115200-1, 44163130-0, 

44163200-2.

Συνημμένα σας υποβάλουμε μελέτη, ενδεικτικό  προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές.

        Ο Συντάξας                                  Ο Πρ/νος Τμήματος                                    Ο Δ/ντης 

                                                               Μελετών & έργων                           Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

      Τσαγκαλίδης Ηλίας                           Αλέξης Μιχαήλ                         Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Τεχν. Ηλεκτρ. Μηχανικός              Μηχανικός Περιβάλλοντος                   Αρχ.     Μηχανικός 

0003472254

Καβάλα, 16/03/2021
Α. Π.: Εισερχ. 7122

Ηµ/νία Αποστολής: 16/03/2021



   2 ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ  ∆∆//ΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ    ΈΈΡΡΓΓΩΩΝΝ  &&  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  ««ΜΜεελλέέττηη  ΠΠρροοµµήήθθεειιααςς  υυδδρρααυυλλιικκώώνν  εειιδδώώνν  έέττοουυςς  22002211»»  CPV: 44161200-8, 44115200-1, 44163130-0, 44163200-2  ΠΡΟΫΠ.:  19.998,72 € µε  Φ.Π.Α. 24% ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ     Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες εργασιών που αφορούν συντήρηση και επισκευή κτηρίων οδών και κοινόχρηστων χώρων, του ∆ήµου Καβάλας . Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.       Το ποσό µε Φ.Π.Α. 24 % που αντιστοιχεί για την προµήθεια των υλικών:  Τίτλος  Κ.Α. Ποσό Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων      30.6661.0003 9.999,36 € Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  30.6662.0006 9.999,36 €           Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου εργοστασίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού (δεν γίνονται δηλαδή, δεκτά ανώνυµα υλικά).  Τα πιστοποιητικά, των προς προµήθεια υλικών θα πρέπει ο ανάδοχος να τα έχει στην κατοχή του σε περίπτωση που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.                              Τα υλικά θα προσκοµίζονται σε συσκευασίες πού θα γράφουν επάνω τους την σύσταση του υλικού, τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται, τις προφυλάξεις  πού χρειάζονται να λαµβάνει ο τεχνίτης κατά την τοποθέτηση τους και την µάρκα.        Η συσκευασία τους πρέπει να είναι προσεγµένη  ώστε κατά την µεταφορά τους να µην δηµιουργούνται φθορές, ούτε παραβιάσεις.        Η τιµή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.  ∆ηλαδή ζητείται τιµή έτοιµου υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο στις αποθήκες του ∆ήµου.               Ο Συντάξας                                    Ο Πρ/νος Τµήµατος                                    Ο ∆/ντης                                                                     Μελετών & έργων                              Τεχνικών Υπηρεσιών          Τσαγκαλίδης Ηλίας                             Αλέξης Μιχαήλ                               Χαραλαµπίδης Πρόδροµος   Τεχν. Ηλεκτρ. Μηχανικός                Μηχανικός Περιβάλλοντος                       Αρχ.     Μηχανικός                        



    3 ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ          ∆∆//ΝΝΣΣΗΗ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ    ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  &&  ΈΈΡΡΓΓΩΩΝΝ  ««ΜΜεελλέέττηη  ΠΠρροοµµήήθθεειιααςς  υυδδρρααυυλλιικκώώνν  εειιδδώώνν  έέττοουυςς  22002211»»  CCPPVV::  4444116611220000--88,,  4444111155220000--11,,  4444116633113300--00,,  4444116633220000--22    ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠ..::    1199..999988,,7722  €€  µµεε    ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  2244%%  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ      ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ      ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της προµήθειας      Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προµηθευτή υυδδρρααυυλλιικκώώνν  εειιδδώώνν  έέττοουυςς  22002211..     Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «εργοδότης» εννοείται ο ∆ήµος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή «προµηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προµήθεια. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός της δαπάνης της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1199..999988,,7722  €€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% . Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού ή όλης της ποσότητας µιας οµάδας ενώ η προµήθεια θα είναι τµηµατική. ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νοµοθεσία.   Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόµοι και διατάξεις,   α) Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.     β) Ν. 3852/2010   γ) Ν. 4412/2016 ΆΡΘΡΟ 3  Συµβατικά Στοιχεία της προµήθειας.  Τα στοιχεία της δηµοπρασίας είναι: 1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 2. Η Τεχνική Έκθεση 3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΆΡΘΡΟ 4 Οικονοµική Προσφορά Η τιµή των υλικών  θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι τιµές να δίνονται είτε ανά οµάδα είτε για το σύνολο των οµάδων, δηλαδή ζητείται τιµή έτοιµου υλικού. ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης       Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών ανά οµάδα και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  ΆΡΘΡΟ 6  Πληρωµές προµηθευτή     Τα τιµολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού παραδίδονται  και θα βεβαιώνονται από το αρµόδιο όργανο ή την επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.  ΆΡΘΡΟ 7   Αναθεώρηση τιµών -Αναπροσαρµογή επέκταση της προµήθειας     Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης της προµήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προµήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρµογή τιµής ή αύξηση των τεµαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό 



   4 τιµολόγιο της µελέτης αυτής. ΆΡΘΡΟ 8 Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων   Ο ανάδοχος προµηθευτής, δηλαδή ο προµηθευτής των ειδών στον ∆ήµο, δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να προµηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών ή θεοµηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά µέσα στην µελέτη.  ΆΡΘΡΟ 9  Τόπος παράδοσης     Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του ∆ήµου Καβάλας. Η τιµή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιµή έτοιµου υλικού. ΆΡΘΡΟ 10 Παράδοση - Προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας – Υπέρβαση προθεσµίας     Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει µετά από την υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας και µετά από την έγγραφη παραγγελία από τον ∆ήµο Καβάλας στις επιθυµητές ποσότητες και συσκευασίες  τµηµατικά όπως θα δίνονται. Ο ∆ήµος Καβάλας µπορεί να πάρει µικρότερη ή καµία ποσότητα από κάποιο είδος. Από τη στιγµή της παραγγελίας όµως από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου Καβάλας  θα πρέπει να γίνει άµεσα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (έως 48 ώρες). Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται  σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προµηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσµίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογηµένου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προµήθεια για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προµήθεια υλικών ορίζεται το τέλος του τρέχον έτους.                  Ο Συντάξας                                   Ο Πρ/νος Τµήµατος                                    Ο ∆/ντης                                                                     Μελετών & έργων                                Τεχνικών Υπηρεσιών          Τσαγκαλίδης Ηλίας                               Αλέξης Μιχαήλ                               Χαραλαµπίδης Πρόδροµος   Τεχν. Ηλεκτρ. Μηχανικός                  Μηχανικός Περιβάλλοντος                       Αρχ.     Μηχανικός   


	1.αίτημα δαπάνης ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2021.pdf (p.1)
	Μελέτη προμήθειας υδραυλικών ειδών 2021.pdf (p.2-4)

