
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-6-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..169/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11ης/7-6-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Ιουνίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..14866/3-6-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισµού ο.ε 2016 για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία: α)Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 

«Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε συµβατική διάταξη, ραφιών 
µέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας 
µεταφοράς φορτίου»». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 165/2016 απόφαση Ο.Ε. µε τίτλο «Έγκριση 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου  » του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 
Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού.». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. 
κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού σύµβουλου  για την ωρίµανση 
του έργου: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω 
ανάδειξης δικτύου µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την 
ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» που 
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πρόκειται να υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 
14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών 
Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Πληρωµή της 
Απευθείας Ανάθεσης Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής 
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και 
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2016». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσίας 
Συντήρησης   Ανελκυστήρων ∆ηµοτικών Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..169/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 

«Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε συµβατική διάταξη, ραφιών 
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µέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας 
µεταφοράς φορτίου»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης  η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 
 
α) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, 
 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης 
προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη 
µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών.  
 
 Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή 
επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  
 
  
Η αριθµ. ΚΥΑ 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/24-7-2002 τεύχος Β’), καθόρισε σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 παρ. 13 εδάφ. VIII του Ν. 2286/95, όπως συµπληρώθηκε µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997, την ετήσια συνολική 
δαπάνη των προµηθειών, για τις οποίες η σύναψη σχετικών συµβάσεων θα µπορεί 
να διενεργείται µε διαδικασία διαπραγµάτευσης µέχρι του ποσού των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ, µε Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους αυτών (του αρχείου 
ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών). 
 
 
Ο δήµος έχει ανάγκη  για την «Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε 
συµβατική διάταξη, ραφιών µέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και 
παλετοφόρου οριζόντιας µεταφοράς φορτίου» της οποίας ο προϋπολογισµός 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα εννέα 
ευρώ και εξήντα λεπτών (13.379,60€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος 
του Κ.Α. 10.7135.0014 «Συστήµατα αποθήκευσης και εξοπλισµού αποθήκης» και θα 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, και του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   
 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
2. του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια.  
4. Την αριθµ. ΚΥΑ 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/24-7-2002 τεύχος Β’). 
5. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014. 

6. του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α/160/2014). 

 
 
 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή  να εγκριθούν: 
 
1. η δαπάνη και η διάθεση συνολικής πίστωσης ύψους δεκατριών χιλιάδων 
τριακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (13.379,60€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0014 «Συστήµατα 
αποθήκευσης και εξοπλισµού αποθήκης» του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 
∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2016,   η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
∆ήµου ∆ιονύσου. (ΠΑΥ........./2016). 
 
2. η επισυναπτόµενη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών από 
25/05/2016. 
 
 
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
� του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
� του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια.  
� Την αριθµ. ΚΥΑ 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/24-7-2002 τεύχος Β’). 
� Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014. 
� του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α/160/2014). 
� Την υπ’ αριθ. 664/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΔΑ: ΨΕΧΡΩ93-ΩΧ7



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους δεκατριών χιλιάδων 

τριακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (€13.379,60) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0014 
«Συστήµατα αποθήκευσης και εξοπλισµού αποθήκης» του προϋπολογισµού 
εξόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2016,  η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 
2. Εγκρίνει την από 25/05/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
   
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς   
Τηλέφωνο: 2132030623  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: milonas@dionysos.gr   

Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

7. Σύστηµα παλετοφόρων ραφιών  σε συµβατική διάταξη (Back to back) 

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Παλέτες καθ' ύψος : Έδαφος + 1  

∆ιαστάσεις πλαισίων (ύψος x βάθος)  : 2.500 x1.100 mm  
Αντοχή πλαισίων  : 6.250 kg µε το πρώτο επίπεδο δοκίδων σε ύψος 2.000 

mm από το έδαφος 
Άνοιγµα φατνώµατος : 1.800, 2.700  mm 

Αντοχή δοκίδων : 1.000 kg για άνοιγµα δοκίδων 1.800 mm  

 : 1.500 kg για άνοιγµα δοκίδων 2.700 mm  
Τύπος παλέτας: Euro-pallet 

 

 

 

Όψη φόρτωσης (WP) : 800 mm  

Βάθος τοποθέτησης στο σύστηµα ραφιών (DP) : 1.200 mm 

Υπερχείλιση φορτίου  (WL) στην πλευρά WP : 0.000 mm 

Υπερχείλιση φορτίου  (DL)στην πλευρά DP : 0.000 mm 

Ύψος (HL) : 1.800 mm 
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Βάρος µονάδας φορτίου : 500 kg  

Συνολική χωρητικότητα : 32 θέσεις παλέτας µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
∆ιάταξη: Η διάταξη του συστήµατος ραφιών παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. Το συνηµµένο σχέδιο είναι 
ενδεικτικό και πιθανόν να µεταβληθεί µετά τη σύναψη της σύµβασης µε τον ανάδοχο σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της προµέτρησης του χώρου. Το σχέδιο που θα προκύψει, θα αποτελεί το τελικό σχέδιο και θα 
παραδοθεί στο ∆ήµο ∆ιονύσου µετά το τέλος της ανέγερσης του συστήµατος. 

Σηµείωση: Όλες οι αναφερόµενες αντοχές αφορούν σε οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία (uniformly 
distributed loads). 
 
1.2 Κατασκευαστικά στοιχεία 
 
Πλαίσια: Τα πλαίσια του συστήµατος θα είναι ενδεικτικού τύπου SΟ5 και  θα αποτελούνται από δύο 
ορθοστάτες οι οποίοι θα ενώνονται µεταξύ τους µε οριζόντια και διαγώνια συνδετήρια. H σύνδεση 
ορθοστατών συνδετηρίων θα γίνεται µε κοχλίες µεγάλης αντοχής. Οι ορθοστάτες θα είναι διατοµής 
σχήµατος Ω διαστάσεων 89x80 mm κατασκευασµένοι από χαλύβδινα προφίλ υψηλής ποιότητας. Στην 
βάση των ορθοστατών θα εφαρµόζουν ειδικά πέλµατα (βάσεις) διαστάσεων 97x171x3mm, οι οποίες και θα 
πακτώνονται στο έδαφος µε µηχανικά βύσµατα εδάφους διαστάσεων Μ10x80 ( τέσσερα ανά πλαίσιο). 
Επιπλέον, για την εξοµάλυνση τυχόν ανωµαλιών του εδάφους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης 
επιπεδότητα του συστήµατος ενδέχεται να τοποθετηθούν και πέλµατα εξοµάλυνσης, διαστάσεων 
97x171x1mm. 

Καθ’ όλο το ύψος τους οι ορθοστάτες θα φέρουν διατρήσεις ανά 50 mm πάνω στις οποίες εφαρµόζουν οι 
δοκίδες του συστήµατος.  
 
Οι ορθοστάτες θα είναι µονοκόµµατα τεµάχια µέχρι του ύψους των 2.500 mm και δεν θα φέρουν 
καµία µάτιση ή συγκόλληση οποιασδήποτε µορφής. 
 
∆οκίδες: Οι δοκίδες τοποθέτησης παλετών θα είναι ενδεικτικού τύπου UB106/3 για µήκος 1.800mm και 
2.700mm µε διαστάσεις διατοµής 106x45.5 mm. Όλες οι δοκίδες θα αποτελούνται από δύο χαλύβδινα 
προφίλ σχήµατος C τα οποία θα προσαρµόζονται µεταξύ τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ορθότητα. 
Στο άκρο των δοκίδων θα εφαρµόζουν οι βραχίονες, µέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση των δοκίδων µε 
τους ορθοστάτες. Οι βραχίονες θα φέρουν κατ΄ ελάχιστον πέντε άγκιστρα καθ’ ύψος ο καθένας τα οποία 
είναι ειδικά διαµορφωµένα έτσι ώστε δύο εξ αυτών να καταπονούν το έλασµα τοπικά σε εφελκυσµό και τα 
υπόλοιπα σε θλίψη , ώστε να επιτυγχάνετε  καλύτερος διαµοιρασµός των τάσεων.  
 
Όλες οι δοκίδες θα φέρουν ασφάλειες σε κάθε βραχίονα για την αποφυγή απαγκιστρώσεως κατά την χρήση. 
 
Το κεντρικό βέλος κάµψης των δοκίδων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το 1/200 του µήκους τους σε 
συνθήκες µέγιστης φόρτωσης. 
 
Πρόσθετα εξαρτήµατα του συστήµατος : Όπου απαιτηθεί θα µπορεί να προβλεφθούν back-stop, 
προστατευτικά ορθοστατών και πλαισίων, κάθετοι και οριζόντιοι σύνδεσµοι ευστάθειας και ακαµψίας 
τύπου X ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα κριθεί απαραίτητο από την τελική µελέτη για την κατασκευή ενός 
ολοκληρωµένου και αξιόπιστου συστήµατος αποθήκευσης βάσει των προδιαγραφών αποθήκευσης της 
εκάστοτε κατηγορίας προϊόντων, τηρουµένων των κανόνων σχεδιασµού. 

Οι ανωτέρω κάθετοι και οριζόντιοι χιαστοί σύνδεσµοι θα συµπεριλαµβάνονται στην τελική 
προσφορά:  

Ενδεικτικά οι κάθετοι χιαστοί σύνδεσµοι θα βρίσκονται στο πίσω µέρος των ραφιών, εµποδίζοντας τις 
οριζόντιες µετακινήσεις, δίνοντας ευστάθεια στον διαµήκη άξονα των ραφιών. 

Οι κάθετοι χιαστοί σύνδεσµοι παραλαµβάνουν τις δυνάµεις που αναπτύσσονται: 
� στους οριζόντιους χιαστοί συνδέσµους. 
� στους στύλους των πλαισίων κατά την οριζόντια µετακίνηση - παραµόρφωση τους. 

και θα τις µεταβιβάζουν τελικά µέσω ενισχυµένων βάσεων έδρασης στο δάπεδο της αποθήκης. 
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Τα κάθετα διαγώνια στοιχεία θα αποτελούνται από διατοµές “U” διαστάσεων 50x50mm 
πάχους 3mm και θα συνδέονται µε τους ενισχυµένους αποστάτες µε κοχλίες 
M16x35mm. 

Οι ενισχυµένοι αποστάτες θα συνδέονται µέσω τεσσάρων κοχλιών M10x25mm µε παξιµάδια ασφαλείας µε 
τους ορθοστάτες των πλαισίων. 

Ενδεικτικά οι οριζόντιοι χιαστοί σύνδεσµοι εµποδίζουν την σχετική επίπεδη στρέβλωση των ραφιών, 
εξασφαλίζουν δηλαδή την διαφραγµατική λειτουργία των επιπέδων φόρτωσης και δίνουν ευστάθεια στους 
µπροστινούς ορθοστάτες των πλαισίων στον διαµήκη άξονα των ραφιών. Τις δυνάµεις που τελικά θα 
αναπτύσσονται, τις µεταβιβάζουν στους κάθετους χιαστοί συνδέσµους στο πίσω µέρος των ραφιών. 

Τα οριζόντια διαγώνια στοιχεία θα αποτελούνται από διατοµές “U” διαστάσεων 20x50mm πάχους 1,75mm 
και θα συνδέονται διαγώνια στις δύο δοκίδες. 

Σηµείωση: Τα υλικά αυτά αφορούν πρόσθετο εξοπλισµό για την ενίσχυση του 
συστήµατος ραφιών. 

1.3 Επιφανειακή κατεργασία: Όλα τα επιµέρους στοιχεία που αποτελούν το 
σύστηµα και οι δοκίδες κατασκευάζονται από γαλβανισµένο χάλυβα.  

 

 

8. Σύστηµα ραφιών µέσων φορτίων τύπου Unirack για χρήση picking 

 

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Επίπεδα  καθ' ύψος : 5 (Σύστηµα Α) 

 : 2 + 3 µε µεταλλικά σκαφάκια (Σύστηµα Β) 

 : 2 + 3 µε µεταλλικά προφίλ (Σύστηµα Γ) 

∆ιαστάσεις πλαισίων (ύψος x βάθος)  : 2.500 x 600 mm  
Αντοχή πλαισίων  

: 2.600 kg µε το πρώτο επίπεδο σε ύψος µέχρι 800 mm 
από το έδαφος. 

Άνοιγµα φατνώµατος : 1.500 mm 

Αντοχή επιπέδων : 145 kg ανά επίπεδο διαστάσεων 1.500 x 600 mm. 
∆ιάταξη:  Η διάταξη του συστήµατος ραφιών παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. Το συνηµµένο σχέδιο είναι 
ενδεικτικό και πιθανόν να µεταβληθεί µετά τη σύναψη της σύµβασης µε τον ανάδοχο σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της προµέτρησης του χώρου. Το σχέδιο που θα προκύψει, θα αποτελεί το τελικό σχέδιο και θα 
παραδοθεί στο ∆ήµο ∆ιονύσου µετά το τέλος της ανέγερσης του συστήµατος. 

Σηµείωση: Όλες οι αναφερόµενες αντοχές αφορούν σε οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία (uniformly 
distributed loads).  
 
2.2 Κατασκευαστικά στοιχεία 
 
Πλαίσια: Τα πλαίσια θα είναι ενδεικτικού τύπου USA και θα αποτελούνται από δύο ορθοστάτες οι οποίοι 
θα ενώνονται µεταξύ τους µε οριζόντιους και διαγώνια συνδετήρια. H σύνδεση των ορθοστατών µε τα 
συνδετήρια θα γίνεται µε κοχλίες υψηλής αντοχής. Οι ορθοστάτες θα είναι κλειστής διατοµής σχήµατος Τ 
διαστάσεων 50x45 mm κατασκευασµένοι από χαλύβδινα προφίλ υψηλής αντοχής και ποιότητας. Στην βάση 
των ορθοστατών θα εφαρµόζουν ειδικά πέλµατα (βάσεις) οι οποίες και θα πακτώνονται στο έδαφος µε 
µηχανικά βύσµατα εδάφους (δύο ανά πλαίσιο). Καθ’ όλο το ύψος τους οι ορθοστάτες θα φέρουν διατρήσεις 
ανά 35 mm πάνω στις οποίες εφαρµόζουν οι δοκίδες του συστήµατος.  
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Οι ορθοστάτες θα είναι µονοκόµµατα τεµάχια µέχρι του ύψους των 2.500 mm και δεν θα φέρουν 
καµία µάτιση ή συγκόλληση οποιασδήποτε µορφής. 
                     
Επίπεδα: Τα επίπεδα των ραφιών θα αποτελούνται από δοκίδες πάνω στις οποίες θα εφαρµόζουν οι 
µεταλλικές επιφάνειες. Οι δοκίδες θα είναι επίσης κατασκευασµένες από προγαλβανισµένο χάλυβα όπως 
και τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής και θα φέρουν δύο ειδικά διαµορφωµένες ενθυλακώσεις σε κάθε 
άκρο τους οι οποίες εφαρµόζουν πάνω στην διάτρηση των ορθοστατών. Μετά τη τοποθέτηση των δοκίδων 
στους ορθοστάτες θα πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον ασφάλεια για την αποφυγή απαγκιστρώσεως κατά 
την χρήση. Οι µεταλλικές επιφάνειες του συστήµατος, θα τοποθετούνται πάνω σε ειδική χαραγή που θα 
φέρουν οι δοκίδες.   Οι µεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να έχουν κατεργαστεί εν ψυχρώ και θα έχουν 
υποστεί διαµόρφωση ώστε να δηµιουργηθούν νευρώσεις στο κάτω µέρος τους , οι οποίες ενισχύουν την 
αντοχή του συστήµατος. Οι µεταλλικές επιφάνειες θα αποτελούνται από αυτοδιαιρούµενα τεµάχια πλάτους 
300, 450, 600 ή και 900 mm ώστε να καλύπτουν το σύνολο του επιπέδου. 
Το κεντρικό βέλος κάµψης των µεταλλικών επιφανειών δεν θα υπερβαίνει ποτέ το 1/200 του 
συνολικού µήκους τους σε συνθήκες µέγιστης φόρτωσης. 
 
Επιφανειακή κατεργασία: Όλα τα επιµέρους στοιχεία που αποτελούν το σύστηµα θα 
είναι κατασκευάσµένα από γαλβανισµένο χάλυβα.  

 

Πρόσθετα εξαρτήµατα 

 

Μεταλλικά σκαφάκια (θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά): Τοποθετούνται 
στο ράφι για την αποθήκευση εξαρτηµάτων, θα είναι µήκους 300 mm και βάθους 
ανάλογο µε το βάθος του ραφιού. Ανάµεσά τους τοποθετούνται µεταλλικά 
διαχωριστικά για να δηµιουργούµε όσες θέσεις χρειαζόµαστε. Ενδεικτικά, στην 
περίπτωσή µας θα τοποθετούνται πέντε (5) τεµάχια µεταλλικά σκαφάκια ανά επίπεδο 
(οπότε καλύπτουµε πλήρως το άνοιγµα 1.500 mm) και 6 διαχωριστικά ανά επίπεδο, 
οπότε δηµιουργούµε πέντε (5) θέσεις ανά επίπεδο µήκους 1.500 mm. 

 

Μεταλλικό προφίλ θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά: Τοποθετείται επάνω 
στο επίπεδο ραφιού. Ενδεικτικά τα µεταλλικά προφίλ θα πρέπει να είναι ύψους 100 
mm και 200 mm. Και το µήκος τους είναι ανάλογο µε το µήκος της δοκίδας. Ανάµεσα 
τους θα τοποθετούνται κάθετα διαχωριστικά βάθους ανάλογο µε το βάθος των 
πλαισίων και ύψους ανάλογο µε το ύψος των προφίλ. Στην περίπτωσή µας θα 
τοποθετείται ένα προφίλ ύψους 200 mm στο πίσω µέρος του ραφιού, ένα προφίλ 
ύψους 100 mm στο µπροστινό µέρος του ραφιού και κάθετα σε αυτά έξι (6) 
τραπεζοειδή διαχωριστικά διαστάσεων 100x200x600mm ώστε να δηµιουργούνται 
πέντε (5) θέσεις ανά επίπεδο. 

 

3 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί  

Το υλικό κατασκευής των συστηµάτων ραφιών θα είναι υψηλής αντοχής χάλυβας 
κατάλληλος για ψυχρή διαµόρφωση. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων 
χαλύβων ποικίλουν, σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι από S315 έως S400 σύµφωνα µε 
τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς EN 15.512 (Μάρτιος 2009) και εξαρτώνται από τα 
συνιστώµενα υλικά της εφαρµογής. 

Θα πιστοποιούνται για την ακρίβεια της -παραγωγής και αντοχής από τον ανεξάρτητο 
ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης ποιότητας και θα φέρουν πιστοποίηση ποιότητας 
ISO 9001. 
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Ο σχεδιασµός, η ανέγερση και η χρήση των συστηµάτων αποθήκευσης βασίζεται στα παρακάτω ευρωπαϊκά 
πρότυπα: 

Τα δοµικά πρότυπα µε βάση τα οποία γίνεται ο υπολογισµός θα είναι τα: 

1. EN 15.512: (2009) "Steel static storage systems. Adjustable pallet 
racking systems. Principles for structural design." 

2. EN 15.620: (2009) "Steel static storage systems. Adjustable pallet 
racking systems. Tolerances, deformations and clearances." 

3. EN 1993-1-3: (2007) "Eurocode 3.Design of steel structures. Part 1-3: 
General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting." 

 

Τα πρότυπα αναφοράς των επιµέρους υλικών θα είναι τα εξής: 

 

1. ΕΝ 10.346: (2009) "Continuously hot-dip coated steel flat products. Technical 
delivery conditions. " 

2. EN 10.149-1: (1997) "Hot-rolled flat products made of high yield strength 
steels for cold forming. General delivery conditions. " 

3. EN 10.149-2: (1997) "Hot-rolled flat products made of high yield strength 
steels for cold forming. Delivery conditions for thermomechanically rolled 
steels." 

4. EN 10.204: (2005) "Metallic products. Types of inspection documents" (3.1. 
certificate.) 

 

Πρόσθετα πρότυπα αναφοράς τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη είναι: 

 

� ΕΝ 15.635: (2009) "Steel static storage systems. Application and 
maintenance of storage equipment. " 

� ACAI-CISI testo unico del 11/05/2004:"Technical standards for pallet 
racking." 

� ACAI-CISI testo unico del 26/02/2004:"Selfcertification regulations. " 

 

Τα ανωτέρω πρότυπα είναι ενδεικτικά και για το λόγω αυτό γίνονται αποδεκτά εφάµιλλα ή και 
ανώτερα.  

 

4. Χειροκίνητο παλετοφόρο οριζόντιας µεταφοράς τύπου 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ικανότητα φόρτωσης 2.200kg 

Μήκος περονών 1.150mm 
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Εξωτερικό πλάτος µεταξύ των περονών (b5) 520mm 

Ύψος ανύψωσης (h3) 122mm 

Ύψος σε κατεβασµένη θέση (h13) 83mm 

Τελική ανύψωση περονών (h12) 205mm 

Συνολικό µήκος µε περόνες 1.150mm (l1) 1.520 mm 

∆υνατότητα επιλογής περονών 795/950/1.150 mm 

∆ιπλοί τροχοί στήριξης φορτίου στις περόνες από vullkolan. 

∆ιπλοί τροχοί στο τιµόνι 170 x 44 mm από vulkolan 

 

 

  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016 
   

Θεωρήθηκε Εγκρίθηκε  Συντάχθηκε 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Προµηθειών   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    

2. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου    
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος    
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς     
Τηλέφωνο: 2132030623    
Αριθ. Fax: 2132030630  

Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε 
συµβατική διάταξη, ραφιών µέσων φορτίων για την 
οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας 
µεταφοράς φορτίου.  

  
Email: milonas@dionysos.gr      

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Είδος 
Μονάδας 

Ποσότητα Τιµή µονάδας         
(€) 

∆απάνη (€) 

Οµάδα Α:  Συστήµατα αποθήκευσης (ράφια)  

1 
Συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε συµβατική 
διάταξη, ραφιών µέσων φορτίων για την οργάνωση της 
αποθήκης 

Κατ’ 
αποκοπή 1 10.000, 9.980,00

   Σύνολο οµάδας Α χωρίς ΦΠΑ : 9.980,00
   Φ.Π.Α. 24% : 2.395,20
   Σύνολο οµάδας Α µε Φ.Π.Α. : 12.375,20
Παλετοφόρο 

1 Παλετοφόρο οριζόντιας µεταφοράς φορτίου τεµαχ. 2 405,00 810,00
   Σύνολο οµάδας B χωρίς ΦΠΑ : 810,00
   Φ.Π.Α. 23% : 194,40
   Σύνολο οµάδας Β µε Φ.Π.Α. : 1.004,40
 

  Γενικό Σύνολο οµάδων χωρίς ΦΠΑ 10790
  Φ.Π.Α. 24% : 2589,6
  Γενικό Σύνολο οµάδων µε Φ.Π.Α. : 13.379,6

 

Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνονται: 

1) Η αξία των απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
σχεδιασµού και το συνηµµένο σχέδιο (Παράρτηµα Α). 

2) Η µεταφορά των υλικών στον τόπο ανέγερσης του συστήµατος. 
3) Η συναρµολόγηση και τοποθέτηση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί από  ειδικευµένο 

συνεργείο της αναδόχου.  
 
Χρόνος παράδοσης:  4 εβδοµάδες από την ανάθεση της σύµβασης.  
Τόπος παράδοσης: ∆ηµαρχείο ∆ήµου ∆ιονύσου Λεωφόρος Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 
1, Άγιος Στέφανος  
Χρόνος συναρµολόγησης: Τµηµατικά 2 –  5 εργάσιµες ηµέρες. 
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Ισχύς προσφοράς: 30 ηµέρες. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό τωνδεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρλώ 
και εξήντα λεπτών (13.379,60) συµπεριλαµβανοµένων χρεώσεων Φ.Π.Α 24%. Επί της καθαρής αξίας 
της προµήθειας επιβάλλονται οι νόµιµες κροτήσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  Η ανωτέρω 
δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 10.7135.0014 «Συστήµατα αποθήκευσης και εξοπλισµού αποθήκης», CPV 
3394000-1.  
 
Οι περιγραφόµενες ποσότητες των υλικών, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιµήσεων απαιτούµενες για την 
οργάνωση της αποθήκης σύµφωνα µε το σχέδιο (Παράρτηµα Α). Είναι ενδεικτικές και δεν είναι 
δεσµευτικές για το ∆ήµο, οι οποίες δύναται να διακυµανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε την 
προϋπόθεση να µη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας και πάντα σύµφωνα µε 
τη τελική επιµέτρηση του αναδόχου.  
 

  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016 
   

Θεωρήθηκε Εγκρίθηκε  Συντάχθηκε 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Προµηθειών   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

3. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς   
Τηλέφωνο: 2132030623  
Αριθ. Fax: 2132030630  

Προµήθεια συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε 
συµβατική διάταξη, ραφιών µέσων φορτίων για την 
οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας 
µεταφοράς φορτίου. 

Email: milonas@dionysos.gr    
 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 
 
 
1. Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης µετά τη τελική επιµέτρηση - επιβεβαίωση της προσφοράς, τις 
οποίες θα αποδέχονται αµφότερα τα µέρη, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 
συναφθείσας σύµβασης.  
 
2. Η µεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου αποτελεί ευθύνη της Αναδόχου. Η 
εκφόρτωσή τους και η παράδοση τους επιβαρύνει την ανάδοχο. 
 
3. Η πρόσβαση των φορτηγών µε τα υλικά στο χώρο εκφόρτωσης, ο οποίος θα πρέπει να συµπίπτει µε τον 
χώρο ανέγερσης του έργου κατασκευής, πρέπει να είναι εφικτή χωρίς καµία δυσκολία.  
 
4. Τα υλικά πρέπει να εκφορτώνονται και να τοποθετούνται σε χώρο καλυµµένο και φυλασσόµενο µε 
επιµέλεια και ευθύνη του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη τους 
κατόπιν της παραδόσεως τους στις εγκαταστάσεις του. 
 
6. Στην περίπτωση που κάποιο από τα υλικά καταστραφεί από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα 
µετά την παράδοσή τους, αυτά θα συµπληρωθούν από την Αναδόχο και θα χρεωθούν στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
µετά τη σχετική έγκριση της δαπάνης µε την έκδοση χωριστού τιµολογίου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
όπου η καταστροφή αυτών προέρχεται από λάθος της Αναδόχου ή των συνεργαζόµενων µε την Ανάδοχο 
συνεργατών που ειδικεύονται στις συναρµολογήσεις. 
 
7. Κατά την αποστολή των υλικών της κατασκευής, για αποφυγή τυχόν προβληµάτων που µπορεί να 
προκύψουν από πιθανή έλλειψη ή καταστροφή τους η Ανάδοχος δύναται να αποστείλει πλεονάζοντα 
αριθµό τεµαχίων πέραν των προσυµφωνηµένων στη λίστας υλικών που φαίνεται στην παρούσα µελέτη Εάν 
δεν ορίζεται ούτε έχει συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό, µετά το πέρας της ανέγερσης του συστήµατος των 
ραφιών, τα συνεργεία θα αποµακρύνουν τα επιπλέον υλικά. Στην περίπτωση αυτή η Ανάδοχος του έργου 
είναι υπεύθυνος για την έκδοση αντίστροφου δελτίου αποστολής επιστροφής των υλικών αυτών. 
 
 
8. Εφόσον οι εργασίες ανέγερσης συµπεριλαµβάνονται στην τιµή, οι εν λόγω εργασίες θα διεξαχθούν 
συνεχόµενα και εντός του χρονοδιαγράµµατος που θα οριστεί κατά την ανάθεση της παραγγελίας. 
Ενδεχόµενες παύσεις των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δεν θα συνυπολογίζονται στο 
συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της προµήθειας, οµοίως και δε θα χρεώνονται πλέον της αρχικής προσφοράς 
µε χωριστή τιµολόγηση. 
 
9. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

ΤΩΝ υλικών ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΑΠΟ 
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ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Αν δεν συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι εργασίες ανέγερσης θα 
εκτελούνται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουµένων τυχόν αργιών) σε 8ωρη βάρδια από το 
προσωπικό ή τους συνεργάτες της Αναδόχου  που θα  ειδικεύονται στις συναρµολογήσεις υπό την επίβλεψη 
και ευθύνη της. 
 
10. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Αναδόχου θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης 
στον χώρο εκτέλεσης του έργου καθ’όλη την διάρκεια, την ολοκλήρωση των εργασιών και της παράδοσης 
του στον ∆ήµο ∆ιονύσου  πλην των Σαββατοκύριακων καθώς και των νόµιµων αργιών. 
 
11. Ο χώρος ανέγερσης των συστηµάτων πρέπει να είναι κενός εµπορευµάτων και δεν πρέπει να 
εκτελείται ταυτόχρονα καµία εργασία από άλλον εργολάβο. 
 
12. Για την ανέγερση των συστηµάτων είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο χώρο 
καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου καθώς και οι χώροι µεταφοράς προς αυτόν θα πρέπει να διαθέτουν 
φυσικό ή τεχνητό φωτισµό. 
 
13. Είναι απαραίτητο να δοθεί στα συνεργεία της Αναδόχου η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών 
ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο συναρµολόγησης του συστήµατος ραφιών όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Στην περίπτωση αυτή υπεύθυνος για την πυρασφάλεια του χώρου καθώς και για τα απαραίτητα σταθερά 
µέσα πυρασφάλειας είναι ο δήµος ∆ιονύσου.  
 
14. Στην περιοχή του δαπέδου όπου θα τοποθετηθούν τα βύσµατα εδάφους η µέγιστη διάµετρος του 
εσωτερικού χαλύβδινου οπλισµού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6mm. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πιθανό 
να επηρεαστεί ο χρόνος ανέγερσης των συστηµάτων ραφιών και να επιµηκυνθεί. 
 
15. Στην παρούσα µελέτη προβλέπεται η χρήση κατάλληλων µεταλλικών υποθεµάτων στα πέλµατα 
των πλαισίων για την κάλυψη τυχόν κλίσεων του εδάφους της τάξεως των 10mm ώστε να εξασφαλιστεί η 
ορθότητα του συστήµατος των ραφιών. Για περιπτώσεις όπου το έδαφος απαιτεί επιπλέον των παραπάνω 
υποθεµάτων θα χρεώνονται πλέον της αρχικής προσφοράς, µετά τη σχετική έγκριση της δαπάνης µε 
χωριστή τιµολόγηση. 
 
16. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προσωπικό εξουσιοδοτηµένο από την Ανάδοχο θα 
πιστοποιήσει τη σωστή ανέγερση του συστήµατος ραφιών και θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση στο ∆ήµο 
∆ιονύσου, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράψει αποδεχόµενος την παράδοση του έργου. 
 
17. Η τυχόν χρήση ανυψωτικών οχηµάτων που η Ανάδοχος  θα θέσει στην πλήρη διάθεσή των 
συνεργαζόµενων συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια της ανέγερσης του έργου και η συµµόρφωση του 
ανυψωτικού µηχανήµατος µε την ισχύουσα νοµοθεσία είναι επίσης ευθύνη της Αναδόχου 
 
18. Καµία εργασία καθαριότητας του εργοταξίου δεν αναλαµβάνεται µετά το πέρας της ανέγερσης, 
πέραν της αποµάκρυνσης όλων των πλεοναζόντων υλικών της παρ. 6 της παρούσας ενότητας.   
 
 
 

  Άγιος Στέφανος, 25/05/2016 
   

Θεωρήθηκε Εγκρίθηκε  Συντάχθηκε 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Προµηθειών   
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