
                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Ερυμάνθου με άμεσο στόχο να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διοργάνωση των 
καθιερωμένων Εκθέσεων – Εκδηλώσεων που διοργανώνει με στόχο τη διευκόλυνση των επισκεπτών στις 
εκθέσεις και των θεατών στις εκδηλώσεις ενδιαφέρεται  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών τα οποία 
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν τους ποιοτικούς ελέγχους που είναι αποδεκτοί από το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να είναι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 765/2008 και 768/2008 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
και  Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές 
και τις ευρωπαϊκές  προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. 

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν σήμανση CE 
όπου απαιτείται και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΑΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ (7,5Χ5,00)  CPV 39154000-6 ΤΕΜ. 1 

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ PLEXIGLASS (50Χ70) CPV 

39154000-6 
ΤΕΜ. 12 

3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ CPV39113000-7 ΤΕΜ. 500 

4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ CPV 39113000-7 ΤΕΜ. 100 

5 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 32321200-1 ΤΕΜ. 1 

6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 31600000-2 ΤΕΜ. 1 

7 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 32330000-5 ΤΕΜ. 1 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : H διάρκεια της σύμβασης είναι έξι μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα 

του Δήμου Ερυμάνθου στη Χαλανδρίτσα. 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης. H παραλαβή των υλικών γίνεται από 

επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β 

του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά 

την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 



                                                                

 

 

Σελίδα 2 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης με τίτλο  «Προμήθεια 

εξοπλισμού για τη διοργάνωση των Εκθέσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου», είναι το Πρόγραμμα 

"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER" με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης  από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α.), με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011066040, με Κωδ. ΣΑ 082/1, και με κωδικό έργου 

2017ΣΕ08210000. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : 38.693,55 € και βαρύνει τον  με Κ.Α. : 69-

7135.001 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Ερυμάνθου 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού Συνολική και ανά μονάδα  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς θα έχει ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 

ΠΑΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ 

(7,5Χ5,00)  CPV 39154000-

6 

ΤΕΜ. 1 1.935,480 1.935,48 

2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

PLEXIGLASS (50Χ70) 

CPV 39154000-6 

ΤΕΜ. 12 32,260 387,12 

3 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

CPV39113000-7 
ΤΕΜ. 500 8,064 4.032,00 

4 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ CPV 

39113000-7 

ΤΕΜ. 100 20,161 2.016,10 

5 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 

32321200-1 

ΤΕΜ. 1 20.080,650 20.080,65 

6 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 

31600000-2 

ΤΕΜ. 1 6.854,840 6.854,84 

7 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 

32330000-5 

ΤΕΜ. 1 3.387,100 3.387,10 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Σ1 38.693,29 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 0,26 



                                                                

 

 

Σελίδα 3 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Σ2 38.693,55 

 ΦΠΑ 24% 9.286,45 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 47.980,00 
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