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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  
 
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία μίας μεταλλικής ράμπας πρόσβασης (πεζογέφυρας), εμβαδού 
περίπου 30 μ2, για άμεση πρόσβαση ΑΜΕΑ, από το Πάρκιν του συγκροτήματος Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 
στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου βρίσκεται ο Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών. Η πεζογέφυρα θα έχει μία ενιαία 
ήπια κλίση (< 5%), χωρίς σκαλοπάτια. Η αρχή της ράμπας (πεζογέφυρας) θα είναι στο Πάρκιν και η κατάληξή  
της, στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται ένα παράθυρο του πλατύσκαλου 1ου ορόφου του κλιμακοστασίου. Το 
παράθυρο θα αφαιρεθεί και στη θέση του θα τοποθετηθεί μια εξώθυρα αλουμινίου. Η πεζογέφυρα θα έχει 
επίσης προέκταση 6,50 μ. προς την βεράντα του Ξενώνα.  
 
Η προμήθεια των υλικών και η τοποθέτηση της ράμπας κατασκευής (πεζογέφυρας) και της εξώθυρας 
αλουμινίου θα γίνουν από το 1ο υποέργο με τίτλο :  «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων βίας» στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο 
: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07». Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά στα παρακάτω  :  
 
1) Μεταλλική ράμπα πρόσβασης (πεζογέφυρα) 
 
α) Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης (πεζογέφυρας), εμβαδού περίπου 30 
m2,  μήκους 12,00 m και πλάτους 1,50 m, με προέκταση 6,50 m.  
H κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλικές ράγες ΙΡΕ 160Χ80 mm, με τραβέρσες 160Χ80 mm (15,8 κιλά ανά 
μ.μ.) ανά 2 m και 2 κοιλοδοκούς 100Χ100Χ4 mm (11,7 κιλά ανά μ.μ.) ανάμεσα στις τραβέρσες. Το δάπεδο θα 
είναι από λαμαρίνα κριθαράκι,  πάχους 2,5 mm και θα έχει πλάτος 1,50 m.  
Στα 2 άκρα της, η ράμπα (πεζογέφυρα) θα πακτωθεί κατάλληλα. Ενδιάμεσα, θα στηριχθεί πάνω στην 
δεξαμενή νερού από μπετόν, σε 3 σημεία (3 ζευγάρια σημείων, 2 στις άκρες και 1 στη μέση). Η προέκτασή της  
μπορεί να στηριχθεί σημειακά, στο δοκάρι του κτιρίου όπου θα εφάπτεται. Το σύνολο δεν πρέπει να 
ταλαντώνεται υπερβολικά. 
β) Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων προστασίας της  ράμπας πρόσβασης 
και της προέκτασής της, μήκους περίπου 37 m [2Χ(12,00 + 6,50 μ.)], ύψους1,05 cm, με κάθετες 
ράβδους 14Χ14 mm ανά 12 cm, με λάμα 50Χ5 mm και σωλήνα διατομής Φ48 mm. Η κατασκευή της 
πεζογέφυρας και της προέκτασής της, θα γίνει με άριστες κολλήσεις των επί μέρους τεμαχίων στο 
εργαστήριο ή επί τόπου, στο σημείο τοποθέτησης. 
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Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα βαφούν με αντισκωριακό υπόστρωμα και βαφή από άριστης  
ποιότητας ελαιοχρώματα για μέταλλα, σε χρώμα επιλογής και έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους εξώθυρας αλουμινίου 
 
Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση πλήρους εξώθυρας αλουμινίου, διαστάσεων 1,15Χ2,15 m. Με 
ενισχυμένο σταθερό υαλοστάσιο, σύμφωνα με σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας, χρώματος RAL 
(γαλάζιου), σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας επίσης. 
 
Η εξώθυρα θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο παράθυρο που βρίσκεται στο πλατύσκαλο κλιμακοστασίου του 
1ου ορόφου. Περιλαμβάνονται επίσης : η διάνοιξη - καθαίρεση της τοιχοποιίας (όπου απαιτείται ) για την 
τοποθέτηση της εξώθυρας, η αποκατάσταση των φθορών της τοιχοποιίας και η απομάκρυνση των αχρήστων 
υλικών. 
 
Τα παραπάνω υλικά θα τοποθετηθούν στο κτίριο του ξενώνα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  
 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 

Τ.Β,  
 του εν ισχύ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων,  
 του Ν. 2286/95 
 και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.   

      
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. : 15-7331.009 του 1ου υποέργου με τίτλο : « Επισκευή των 
χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας 
: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07». 
 
 
 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την μικρότερη τιμή - 
προσφορά. 
 
 
Άρθρο 4ο 
Συμβατικά στοιχεία.  
 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης 
2. Τεχνική Περιγραφή  - Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης  
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς  

 
 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από : 
 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς 
τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την μελέτη, για την οποία ο προμηθευτής πρόκειται να καταθέσει προσφορά 
( κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ).  
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η 
εγγραφή του και το επάγγελμά του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
 Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν 
νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

 Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά μετά από την προφορική ή έγγραφη  εντολή 

της υπηρεσίας. 
 Έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς. 
 

 
  Άρθρο 6ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης ) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή 
του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 6.1.  
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ , σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης του έργου από τον 
φορέα χρηματοδότησης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην σύναψη της σύμβασης με 
τον ανάδοχο που έχει προκύψει από την επιτροπή αξιολόγησης. 
 
Άρθρο 7ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες το πολύ από την ημέρα της εντολής της υπηρεσίας, θα γίνεται η 
παράδοση και τοποθέτηση των υλικών στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού  χρόνου από υπαιτιότητά του και  
εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της 
υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται  να πληρώσει  στον  Δήμο  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με 
τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική  επιστολή καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας των υλικών και της εργασίας τοποθέτησής τους στον παραπάνω χώρο, δέκα τοις 
εκατό (10%) της συμβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
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Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες (μεγαλύτερος κατά 
δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών [άρθρο 26, παρ. 2δ(11)] του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
    
Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή των υλικών επιστρέφεται στον 
ανάδοχο η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχουν  παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των 
ελλείψεων  και  ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν. 
 
Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο. 
                           
 
 
                                        
                                          Ηράκλειο,     31 / 10 / 2013 
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