
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
 
A. Μ.: 56/2015 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   24.597,54€ 
 
Κ. Α. :   15.6261.0003 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση – 
βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.  

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
- Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων,  
- Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου ή σιδήρου, 
- Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα,  
- Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
- Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  
- Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,  
- Συντήρηση και επισκευή προβολέων φωτισμού,  
- Επικάλυψη καναλιού όμβριων υδάτων περιμετρικά του Α γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Η δαπάνη της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των: Είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών #24.597,54€#, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% . 

Το ποσό των πεντακοσίων Ευρώ # 500,00 €# θα βαρύνει τον Κ. Α. 15.6261.0003 του 
Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2015 ενώ για το ποσό των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών #24.097,54 €#, θα 
προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0003 του Προϋπολογισμού του 
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ για το οικονομικό έτος 2016.                        
 
 
 

        Ηλιούπολη,  14/12/2015 
 
Ο  Συντάξας 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
 
A. Μ.: 56/2015 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   24.597,54€ 
 
Κ. Α. :   15.6261.0003 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μον. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1. Επισκευή  ξύλινων  κουφωμάτων                           TEM. 1 15,00 60,00 900,00 
2. Επισκευή– συντήρηση υπαρχόντων 

παλαιών κουφωμάτων εξ 
αλουμινίου ή σιδήρου 

TEM. 
2 10,00 110,00 1.100,00 

3. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών 
με ακρυλικά πλαστικά χρώματα 

Μ2 
3 422,00 9,00 3798,00 

4. Επισκευή   και συντήρηση  
υδραυλικών εγκαταστάσεων 

TEM. 4 1,00 4.000,00 4.000,00 

5. Επισκευή και συντήρηση  
ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων 

TEM. 5 1,00 4.000,00 4.000,00 

6. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών 

  kg 6 200,00 6,00 1.200,00 

7. Εργασίες  συντήρησης  και 
επισκευής  προβολέων φωτισμού  

 
TEM. 

 
7 

 
1,00 

 
2.500,00 

 
2.500,00 

8. Εργασία  επικάλυψης  καναλιού 
όμβριων υδάτων 

TEM 8 1,00 2.500,00 2.500,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 19.998,00 
     Φ.Π.Α. 23% 4.599,54 
     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 24.597,54 

 
         
 
                                                                  Ηλιούπολη,  14 / 12 / 2015 
 
Ο  Συντάξας  Μηχανικός      Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 
Θανάσης    Λαλλάς        Ιωάννης Γουρλής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.           Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
 
A. Μ.: 56/2015 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   24.597,54€ 
 
Κ. Α. :   15.6261.0003 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μον. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1. Επισκευή  ξύλινων  κουφωμάτων                           TEM.  1 15,00   
2. Επισκευή– συντήρηση υπαρχόντων 

παλαιών κουφωμάτων εξ 
αλουμινίου ή σιδήρου 

TEM.  2 10,00   

3. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών 
με ακρυλικά πλαστικά χρώματα 

Μ2  3 600,00   

4. Επισκευή   και συντήρηση  
υδραυλικών εγκαταστάσεων 

TEM.  4 1,00   

5. Επισκευή και συντήρηση  
ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων 

TEM.  5 1,00   

6. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών 

  kg 6 300,00   

7. Εργασίες  συντήρησης  και 
επισκευής  προβολέων φωτισμού  

 
TEM. 

 
 7 

 
1,00 

  

8. Εργασία  επικάλυψης  καναλιού 
όμβριων υδάτων 

TEM  8 1,00   

          ΣΥΝΟΛΟ  
     Φ.Π.Α. 23%  
     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
 
A. Μ.: 56/2015 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   24.597,54€ 
 
Κ. Α. :   15.6261.0003 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 
Άρθρο  1ο  :    Επισκευή  ξύλινων  κουφωμάτων 
Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων, περιλαμβάνουσες εργασίες: 
1. τριψίματος αυτών με χρήση ράσπας και ροκάνης, για την αποκατάσταση φουσκώματος και 
σκεβρώματος σε υγιές ξύλο 
2. σταθεροποίηση των υαλοπινάκων με χρήση ξύλινων πηχακίων σε αντικατάσταση του συστήματος 
στερέωσης με στόκο 
3. απόξεση, χονδροστοκαρίσματα με σιδηρόστοκο, ψιλοστοκαρίσματα 
4. επάλειψη με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς 
(παράσιτα, μύκητες, κλπ) 
5. σπατουλάρισμα δια υλικού σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερού, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα 
6. βερνικοχρωματισμός με διάστρωση βελατούρας και διάστρωση με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή 
σατινέ καθώς και τα είδη κιγκαλερίας των κουφωμάτων. 
Υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία. 
Τιμή  ανά  τεμάχιο  :      Εξήντα  ευρώ     (  60,00 €  )    
 
Άρθρο  2ο  :   Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου ή 
σιδήρου 
Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου ή σιδήρου, 
περιλαμβάνουσα πάσης φύσεως εργασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η σωστή και 
ασφαλής λειτουργία τους. 
Το κόστος της εργασίας επισκευής – συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή τεχνίτη μαζί με τα υλικά 
επισκευής και τα είδη κιγκαλερίας (κλείθρα, κλειδαριές, ρουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πύροι, 
υαλοπίνακες κλπ) των κουφωμάτων.  
Τιμή  ανά τεμάχιο  :      Εκατόν  δέκα  ευρώ          (  110,00 €  )    
   
Άρθρο 3ο :  Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα επί εσωτερικής τοιχοποιίας 
βαμμένης με πλαστικό χρώμα. 
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
α) Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, με μηχανικά μέσα, σπατουλάρισμα και στοκάρισμα σε έκταση έως 
15% της συνολικής επιφάνειας και αποκομιδή των προϊόντων απόξεσης. 
β) Μια στρώση αστάρι μετάλλου ή ακρυλικού νερού κατά την κρίση της επίβλεψης σε όλη την         
χρωματισμένη  επιφάνεια για την επικάλυψη ισχυρών λεκέδων. 
γ) Δύο στρώσεις πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης επιλογής της 
υπηρεσίας. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν και επιμετρηθούν σύμφωνα με την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη  χρήση ικριωμάτων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) :     Εννέα  ευρώ      (  9,00 €  )    
   
Άρθρο 4ο :  Επισκευή   και συντήρηση  υδραυλικών εγκαταστάσεων                
Επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση) όπου 
απαιτηθεί, πιο συγκεκριμένα : 
α) Προμήθεια νέων Δοχείων πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκια πλύσεως) Υψηλής πιέσεως 
τύπου Νιαγάρα χυτοσιδηρά ή άλλου τύπου , πλήρη με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και 
λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα 
στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία για επαναφορά σε πλήρη λειτουργία έως 
είκοσι   ( 20 )  Δοχείων  πλύσεως αποχωρητηρίων. 



β) Λεκάνες αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού  τύπου από πορσελάνη δηλαδή προμήθεια λεκάνης  και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και λειτουργία 
έως πέντε ( 5  ) Λεκανών αποχωρητηρίων. 
γ) Προμήθεια νέων νιπτήρων πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με 
άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ1 ¼” στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως 
και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία παραδοτέος σε λειτουργία    έως 
πέντε ( 5  )  νιπτήρων  πορσελάνης. 
δ) Καθώς επίσης επιδιόρθωση και μικροεπισκευές όπως  αντικατάσταση κρουνών, ρακόρ, σιφωνιών, 
τμημάτων σπιράλ, χαλκοσωλήνων, υδρορροών και οτιδήποτε αφορά την πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του  Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 
Τιμή κατ’ αποκοπή  :    Τέσσερεις  χιλιάδες  ευρώ    (  4. 000,00 €  )    
 
Άρθρο  5ο :    Επισκευή και συντήρηση  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων 
Εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  στις  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις, στους    χώρους  των 
αθλητικών και πολιτιστικών  εγκαταστάσεων. 
Οι  εργασίες  περιλαμβάνουν  έλεγχο  του  φωτισμού  και  των  καλωδιώσεων , καθαρισμό των  
καλυμμάτων  όπου  υπάρχουν,  αντικατάσταση  λαμπτήρων  πυρακτώσεως,  διακοπτών. 
Επίσης  περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη  χρήση ικριωμάτων ή εγκατάσταση  κινητής  
σκαλωσιάς  για την πρόσβαση  στα  ψηλά  σημεία  για  τις  εργασίες  που  απαιτούνται. 
Επισκευή, συντήρηση και συμπλήρωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου απαιτηθεί ήτοι 
αντικατάσταση  έως εκατό ( 100 ) τεμαχίων λαμπτήρων φθορισμού ή πυρακτώσεως, αντικατάσταση 
έως δέκα  ( 10 ) τεμαχίων  φωτιστικών σωμάτων, Επισκευή – τακτοποίηση ηλεκτρικών πινάκων, 
αντικατάσταση ασφαλειών όλων των τύπων όπου αυτές δεν λειτουργούν. Επιδιόρθωση πριζών, 
διακοπτών, κουτιών διακλάδωσης, συμπλήρωση τμημάτων καλωδίων ΝΥΜ, ΝΥΑ όπου απαιτηθεί 
δηλαδή εργασία, υλικά και μικρούλικα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ασφαλής λειτουργία 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων. 
Τιμή  κατ’  αποκοπή  :    Τέσσερεις  χιλιάδες  ευρώ    (  4. 000,00 €  )    
 
Άρθρο  6ο   :   Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ από 
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου, δομικού 
πλέγματος,  των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες ή  καμπύλες ράβδους. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  :      Έξι   ευρώ       ( 6,00 € )       
 
Άρθρο  7ο   :      Εργασίες  συντήρησης  και επισκευής  προβολέων φωτισμού 

Εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής προβολέων φωτισμού ήτοι, έλεγχος  των  προβολέων  
HQI  που  βρίσκονται  στις   κολώνες  φωτισμού,  καθαρισμός  τους,  αντικατάσταση έως δέκα  ( 10 
) τεμαχίων  μετασχηματιστών , προβολέων λαμπτήρων  και  ρύθμισή  τους. 
Έλεγχος  των  καλωδιώσεων  μέχρι  την  σύνδεσή  τους  στη  βάση  του  πυλώνα  στήριξής  τους  
καθώς  και  της  στεγανότητάς  τους. 
Τιμή  κατ’  αποκοπή  :    Δύο  χιλιάδες  πεντακόσια  ευρώ     ( 2.500,00  € ) 

 
Άρθρο  8ο   :      Εργασία  επικάλυψης  καναλιού όμβριων υδάτων  

Εργασία  επικάλυψης  καναλιού όμβριων υδάτων περιμετρικά του Α γηπέδου ποδοσφαίρου 
και σε μήκος περίπου εκατόν πενήντα μέτρων, με γαλβανισμένες χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστες  
σχάρες  πλάτους 0,30 m μπροστά από τους πάγκους  των ομάδων  και  με σωλήνα αποχέτευσης 
Φ160mm εγκιβωτισμένη σε σκυρόδεμα για το υπόλοιπο τμήμα.  
Τιμή  κατ’  αποκοπή  :    Δύο  χιλιάδες  πεντακόσια  ευρώ     ( 2.500,00  € ) 

 
                                                                  Ηλιούπολη,  14 / 12 / 2015 
 
Ο  Συντάξας  Μηχανικός      Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 
Θανάσης    Λαλλάς        Ιωάννης Γουρλής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.           Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
 
A. Μ.: 56/2015 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   24.597,54€ 
 
Κ. Α. :   15.6261.0003 

 
           Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα  προβλέπονται οι υποχρεώσεις για τις εργασίες για τη  «Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων – ακινήτων του Ν.Π.» , Συνολικού Προϋπολογισμού 24.597,54, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσό των πεντακοσίων Ευρώ # 500,00 €# θα βαρύνει τον Κ. 
Α. 15.6261.0003 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2015 ενώ για το 
ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών #24.097,54 
€#, θα προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0003 του 
Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ για το οικονομικό έτος 2016. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση – βελτίωση των αθλητικών και 
πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.  

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
- Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων,  
- Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου ή σιδήρου, 
- Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα,  
- Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
- Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  
- Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,  
- Συντήρηση και επισκευή προβολέων φωτισμού,  
- Επικάλυψη καναλιού όμβριων υδάτων περιμετρικά του Α γηπέδου ποδοσφαίρου. 

 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της  εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
-Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του    
  άρθρου 22 του Ν.3536/07 
-Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
-Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
-Το άρθρο 83 τουΝ.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
-Του Π.Δ .28/80  
-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)   
  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Δώδεκα (12)   μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των κτιρίων 
και εγκαταστάσεων του Ν.Π. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο με την  αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και 
έγκαιρη εκτέλεσή τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη . 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαιτούμενο 
μηχανολογικό εξοπλισμό.   
 



Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.   
 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 24.597,54 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το 
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά  ύστερα από έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών και με την προϋπόθεση 
ότι θα υπάρχει η πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης 
υπηρεσίας από τον επιβλέποντα και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Για την πιστοποίηση 
κάθε τμηματικής πληρωμής θα συντάσσονται και θα υπογράφονται και τα αντίστοιχα 
πρωτόκολλα παραλαβής των επιμέρους εργασιών.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο  11ο : Παραλαβή των Εργασιών  
Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί τμηματικά για τις ενδιάμεσες 
πληρωμές από τον επιβλέπoντα  καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.  όπως έχει συγκροτηθεί και υφίσταται.  
 
Άρθρο 12 :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
                                                           
 

 Ηλιούπολη,  14 / 12 / 2015 
 
Ο  Συντάξας  Μηχανικός      Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 
Θανάσης    Λαλλάς        Ιωάννης Γουρλής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.           Αρχιτέκτων Μηχανικός 


