
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΓΙΑ THN ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Δ.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη μίσθωση ξύλινων παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη (παζάρι) 

2022 στην Κοινότητα Ελάτειας (EL 644 27020301). Δεδομένου ότι στον Δήμο μας δεν υπηρετεί κανείς 

υπάλληλος συναφούς ειδικότητας δημιουργείται η ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας για  την κάλυψη των 

αναγκών της ετήσιας εμποροπανήγυρης (παζάρι) Ελάτειας σε ιδιώτη, με τα κατάλληλα προσόντα. 

CPV:39154100-7-Περίπτερα εκθέσεων 

         44112110-2 Μέρη υποστέγων  
 

Πρόκειται να μισθωθούν-τοποθετηθούν εκατό (100) παραπήγματα για τις ανάγκες της στέγασης των 

πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης, διαστάσεων σε κάτοψη 3.00m x 3.00m, με μονοκλινή 

(μονόρριχτη) στέγη και με ύψος στο χαμηλό σημείο 2.90m και στο ψηλό σημείο 3.20m. 

Τα παραπήγματα θα αποτελούνται από καινούργιο ξύλινο σκελετό, με κατηγορία ξύλου κατ’ ελάχιστο C18, με 

κατάλληλη συνδεσμολογία και στήριξη. Η επιστέγαση αυτών θα γίνει με φύλλα αυλακωτής λαμαρίνας 

τσίγγου πάχους 3mm.  

Η υπηρεσία αφορά στην τοποθέτηση των παραγκών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης 

από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να είναι ασφαλής για τους χρήστες της καθώς και στην αποξήλωση και 

απομάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης. 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο της 

κατασκευής όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη όπως και γενικά κάθε τρίτου, 

ευθύνεται δε απόλυτα αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη που τυχόν επισυμβεί στο 

προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο χώρο εργασίας ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε 

τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυται αλλά και από 

οποιαδήποτε αιτία, όπως και για τα τυχαία. 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας καθώς επίσης και αν προκληθεί βλάβη σε υφιστάμενο δίκτυο κοινής 

ωφέλειας, η δαπάνη για την αποκατάσταση των οποίων θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Η όλη κατασκευή θα στηριχτεί και τοποθετηθεί από τον ανάδοχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

κατάρρευση της σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (άνεμος, βροχόπτωση, κλπ). 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του δαπάνη σε κατάλληλες θέσεις 

χώρους υγιεινής για χρήση αυτών που απασχολούνται  στο εργοτάξιο και στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή 

εφοδιασμό για να μπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
        Ελάτεια: 19-09-2022   

                                                        Αριθ. Πρωτ. : 8698 

Ταχ. Δ/νση.      : Ελάτεια 
Ταχ.Κώδικας   : 35004 

 

Πληροφορίες   : Νάσης Σπυρίδων 
Τηλέφωνο        : 22343-50209                                                     
E-mail : nasisspiros@gmail.com 
 

 

mailto:nasisspiros@gmail.com


Ο Οικονομικός Φορέας έχει υποχρέωση στις εργοταξιακές θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες να τοποθετεί 

σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με τη φύση των εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία καθώς και στην αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των υλικών αυτών 

μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης. 

Οι ανάλογες εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ανάδοχου οικονομικού φορέα. 

Όλες οι εργασίες γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου οικονομικού φορέα ο οποίος μετά την 

ολοκλήρωσή τους και πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης θα καταθέσει στο Δήμο: 1) υπεύθυνη δήλωση 

ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και ότι πληρούν τις 

από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και προβλεπόμενες προδιαγραφές υπογεγραμμένη από 

αρμόδιο μηχανικό και 2) Υπεύθυνη Δήλωση Στατικής Επάρκειας των παραπηγμάτων υπογεγραμμένη από 

αρμόδιο μηχανικό. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι θέσεις των παραπηγμάτων φαίνονται στο σχέδιο του Δήμου. Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την 

παραλαβή, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει –τοποθετήσει τα παραπήγματα για τις ανάγκες της στέγασης 

των πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης , μία ημέρα πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, ήτοι την 

8η Οκτωβρίου 2022.  Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης. 

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές ελεύθερης αγοράς. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α. 00.6495.0005. 

Η των ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  

α) ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)”Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)”. όπως ισχύει. 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 100 40 4.000,00 960,00 4.960,00 

 
         

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

                                                                              Σπ. Νάσης 
                                                                             Πολιτικός Μηχανικός  



 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΓΙΑ THN ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Δ.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 
Η παρούσα αφορά στη μίσθωση ξύλινων παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη (παζάρι) 2022 στην 

Κοινότητα Ελάτειας (EL 644 27020301) 

CPV: 39154100-7-Περίπτερα εκθέσεων 

         44112110-2 Μέρη υποστέγων  
Πρόκειται να μισθωθούν-τοποθετηθούν εκατό  (100) παραπήγματα για τις ανάγκες της στέγασης των 

πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης, διαστάσεων σε κάτοψη 3.00m x 3.00m, με μονοκλινή 

(μονόρριχτη) στέγη και με ύψος στο χαμηλό σημείο 2.90m και στο ψηλό σημείο 3.20m. 

Τα παραπήγματα θα αποτελούνται από καινούργιο ξύλινο σκελετό, με κατηγορία ξύλου κατ’ ελάχιστο C18, 

με κατάλληλη συνδεσμολογία και στήριξη. Η επιστέγαση αυτών θα γίνει με φύλλα αυλακωτής λαμαρίνας 

τσίγγου πάχους 3mm.  

Η υπηρεσία αφορά στην τοποθέτηση των παραγκών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 

τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να είναι ασφαλής για τους χρήστες της καθώς και στην 

αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περιγραφόμενα στην παρούσα  τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 

Όλες οι εργασίες γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου οικονομικού φορέα ο οποίος μετά την 

ολοκλήρωσή τους και πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης θα καταθέσει στο Δήμο: 1) υπεύθυνη 

δήλωση ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και ότι 

πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και προβλεπόμενες προδιαγραφές 

υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και 2) Υπεύθυνη Δήλωση Στατικής Επάρκειας των παραπηγμάτων 

υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται 

στις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 
ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 100     

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                           

Ταχ. Δ/νση.      : Ελάτεια 
Ταχ.Κώδικας   : 35004 

 

Πληροφορίες   : Νάσης Σπυρίδων 
Τηλέφωνο        : 22343-50209                                                     
E-mail : nasisspiros@gmail.com 
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