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Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΠ 

Αγ. Στεφάνου 

Πληροφορίες : Αικ. Καρκαλά 

ΤΗΛ : 210-8145897 

Fax :  210-8145896 

 

                                                                      
ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» , β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
 
 
Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι 
Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους δύνανται 
να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) παροχή 
υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση 
∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην 
περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο 
Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 
απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, του 
διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και 
ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 
 
 Οι 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.  
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να 
αναπροσαρµόζονται.  
 
 Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την ίδια διαδικασία γίνεται και στην 
περίπτωση µικτής προµήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών 
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»  
 
 Τα πιο πάνω χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 
(ΦΕΚ431 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' 
αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών 
ως εξής:  
 
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
 
 Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 
εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε 
φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης 
δηµοτικής προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
Σχετική, η αριθµ. 88/2013 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου ,σύµφωνα µε την οποία η 
ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 
 Ο δήµος έχει ανάγκη της υπηρεσίας  «Εργασίες µεταστέγασης Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγ.Στεφάνου» της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 39.329,25 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την ανάθεση της 
εργασίας  µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε 

µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3) την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4) το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  



 

5) την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 

6) τις διατάξεις του Π∆28/80 
7) την από 10-4-2013 τεχνική περιγραφή  της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου  
8) την εξειδικευµένη πίστωση ύψους 39.329,25 ευρώ για τις «Εργασίες µεταστέγασης 

ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» σε βάρος του Κ.Α. 70.6261.0013 προϋπολογισµού ο.ε. 2013 
(ΠΑΥ  …………. /2013) 

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 

 
1.  Οι από 10-4-2013 τεχνικές περιγραφές  της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου  
για την εκτέλεση  των εργασιών µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου 

2. Τη διάθεση πίστωσης 39.329,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6261.0013 του 
προϋπολογισµού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας (ΠΑΥ ....../2013) 

3.Τους επισυναπτόµενους  όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία 
«Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγίου Στεφάνου» 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                          Ο Αντιδήµαρχος ∆/κών Υπηρεσιών & 
                                                                                 Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
 
 
                                                                                ∆ιονύσιος Σακελλαρίου 
                                
 
 
Κοιν.: Λογιστήριο 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος,  .../../2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ  
14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΗΛ.: 2132030644                 
FAX.: 2132030630  
 

 

Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για τις «Εργασίες µεταστέγασης ΚΕΠ Αγίου 
Στεφάνου» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 

4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/07 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 

6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 του 

Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α) 

7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών   

 



 

B. Την  88/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

της εργασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό. 

 

Γ. Την..../2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

του διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.  

 

∆. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη ύψους 39.329,25 € σε βάρος  του 

Κ.Α.70.6261.0013  του προϋπολογισµού ο.ε. 2013.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε το σύστηµα των έγγραφων 
σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, 
άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 
 
1. Προµήθεια και εγκατάσταση διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας                   2.000,00 € 
2. Aνακατασκευή τουαλετών                                                                         4.000,00 € 
3. Προµήθεια και τοποθέτηση αναρτώµενης ψευδοοροφής από  
   πλάκες ορυκτών ίνων                                                                                  5.100,00 €  
4. Προµήθεια και τοποθέτηση ψευδοοροφής ισόπεδης από ανθυγρή 
    γυψοσανίδα                                                                                                 1.400,00 € 
5. Προµήθεια και τοποθέτηση 3 εσωτερικών ξύλινων θυρών                       1.200,00 € 
6. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων φθορισµού µε  
    µεταλλικές περσίδες  για λαµπτήρες 4χ18W                                                 750,00 € 
7. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων πυρακτώσεως ορο- 
    φής τύπου spot , προστασίας ΙΡ 20 µε λαµπτήρα 60W  πυρακτώσεως        150,00 € 
8. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής                                       1.000,00 € 
9. Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδος                                  1.300,00 € 
10.Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος εσωτερικής σκίασης τύπου  
     ρόλερ                                                                                                          3.000,00 € 
11.Ηλεκτρολογικές εργασίες                                                                          1.000,00 € 
12.Προµήθεια και τοποθέτηση πάγκου διαχωριστικού µε ερµάρια               1.800,00 € 
13.Προµήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουµινίου για την δηµιουργία 
     προσόψεων                                                                                                   675,00 € 
14.Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα τυποποιηµένα από αλουµίνιο 
     µε διπλούς υαλοπίνακες                                                                            7.500,00 € 
15.Χρωµατισµοί                                                                                             1.100,00 € 
                                                                                                                    -------------------- 
                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ :              31.975,00 
                                                                                        Φ.Π.Α.  :                7.354,25 
                                                                                                                     -------------------- 
                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :               39.329,25 



 

 
 
Και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
ΟΤΑ». 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την .../....2013 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: ……9:00πµ…… 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  09:30πµ 

 
2)  Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 
ισχύος είναι: 
 
α) η παρούσα διακήρυξη 
β) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) το τιµολόγιο µελέτης -τιµές εφαρµογής  
ε) η τεχνική έκθεση  

 
3) η τεχνική περιγραφή ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

 
1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που   
διαθέτουν  το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισµένο προσωπικό και εξοπλισµό για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.  
 



 

Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή 
της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους 
της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη 
νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 
 
2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινής αποκλεισµού τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
οι Έλληνες πολίτες: 
 
2.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
2.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωση, που θα έχει 
εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
2.3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
 
2.4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
2.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων 
αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα 
πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, 
γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99)  την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου.  Για τα 
αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι 
ειδικές για τα αποδεικτικά διατάξεις. 
 
3) Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ)Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών της χώρας εγκατάστασής τους 
από τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες ενηµερότητες.  
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
4.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 2.1 έως 2.5. 
 
4.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 



 

γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) της παρ. 3 
 
Προκειµένου να επιλεγούν οι προµηθευτές των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά τους, 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού, από έκαστο προµηθευτή, πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική αξιοπιστία, τη 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους, και τις τεχνικές τους 
δυνατότητες, όπως:  
 
1. ∆ήλωση του προσφέροντα περί λειτουργίας ή µη υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
2. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
3. ∆ήλωση του συµµετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
4. ∆ήλωση του προσφέροντα µε στοιχεία για τη συνέπεια στην εκπλήρωση, τόσο των 

συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα.  

5. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει 
ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που του έχουν 
ζητηθεί. 

 
 Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 

 
 Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια,  εκτός 
από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την  προσφορά, 
εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η 
ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
 Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι  διαγωνιζόµενοι µε την 
επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες  εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο 
εκτός της ταυτότητάς του θα  προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας  βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από 
 αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η 
 συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι  εκπρόσωπος 
της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο  καταθέτων αυτή.  
 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε  τρόπο και πα-
ραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την  προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν κα-
λύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να  αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον  δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου.  

 
 Για τους συµµετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του 
γνησίου υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
 



 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 
1.1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον 
οποίο αναγράφεται:  
 
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  
γ) η επωνυµία αυτού 
  
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο 
τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.  

1.2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες 
από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

 
1.3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως.  
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή 
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή 
από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια 
τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος 
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό 
ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  

1.4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής 
διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 

 Τ.Κ. 145 65-  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 
 Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας  διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την............. 2013 ηµέρα ........... και  ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου. 
 
 



 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού 
της δαπάνης της εργασίας. και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόµενου 
ποσού). 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
 
 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Παραλαβή προσφορών 
 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο 
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή 
της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.  
 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη 
διακήρυξη.  

 
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή 
κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ΄ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες. 
 
 



 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά 
περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους 
της διακήρυξης.  
 
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, 
παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που 
αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  
 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται 
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και 
αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.  
 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους 
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε 
την σφραγισµένη προσφορά τους.   
 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά 
σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 
 
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 

4) Ανακήρυξη αναδόχου 
 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµήν. Σε  περίπτωση 
που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση 
µεταξύ αυτών. 
 
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
 
 

5) Ενστάσεις 
 

1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη 
ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 
αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασίας. 
 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 



 

 
 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1) Κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα 
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
 

2) Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι στο ισόγειο κτίριο επί της οδού Πίνδου και 
Σωκράτους 1 – ∆ηµ. Ενοτ. Αγ.Στεφάνου .Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών 
είναι  45 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  Η παράδοση της 
εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

  
 

3) Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 
4) Τρόπος Πληρωµής 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή και σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης παραλαβής που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1.α, 2& 3 του άρθρου 
36 της Υ.Α. 11389/93. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου  εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
 

5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες τρεις (3) µήνες  από την εποµέ-
νη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. 
 
 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το  ∆ήµο, πριν από 
την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε  τρεις (3) µήνες. Μετά την 
λήξη και  του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
 
 



 

 
6) Παραλαβή της εργασίας  

 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, 
η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη 
διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού 
αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφόσον ο 
ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της 
ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, 
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και 
τα συµφέρονται του τρόπο. 
 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μόιρα, τηλέφωνα 213 20 30 
613 και φαξ 2132030630.  
 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν 
χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό 
Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο. 
 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

2. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

3. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 

Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 

• την από 10-4-2013 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). 

 



 

 
Ζ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο στην εφηµερίδα: 

• ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Η δαπάνη δηµοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της,  βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές 

αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

   
 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 

 

                          
 
 
 
 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΠ  ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
             ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
            ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
    ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               
 
 

 

1.TEXNIKH EK ΘΕΣΗ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
    Με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.5/27/1322 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης , Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ, εγκρίθηκε η µεταστέγαση του ΚΕΠ από την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου 25Β (Τ.Κ. 14565), στο ισόγειο κτιρίου επί των οδών Πίνδου και Σωκράτους 1 (Τ.Κ. 14565) 
στον Αγ. Στέφανο και προκειµένου να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές στέγασης δηµόσιας υπηρεσίας και να 
διασφαλίζονται οι προβλεπόµενες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους και συνάθροισης κοινού για 
τους προσερχόµενους πολίτες απαιτείται να γίνουν στο χώρο ορισµένες εργασίες. Το συνολικό εµβαδόν του 
χώρου είναι Ε= 115,00 τµ. (Από κάτοψη ισογείου)  και οι εργασίες ανακατασκευής που θα γίνουν στο χώρο 
είναι συµβατικές και αφορούν τα εξής στοιχεία:  
 
1/ Επισκευές όψεων χωρίς χρήση ικριωµάτων. 

2/ Εσωτερικές διαρρυθµίσεις του χώρου χωρίς επέµβαση στα φέροντα στοιχεία και χωρίς να δηµιουργείται 

αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ’ 85. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

           /  04  / 2013                                         /  04 / 2013                                    /  04 /  2013                 

   Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                                                      

 

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                         ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 Αρχιτέκτων Μηχαν.                              Τοπογράφος Μηχαν.                                Πολιτικός Μηχαν. 

      
 

 

 



 

 

 

 

                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                             
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      
 
Αρ. Μελέτης:          /2013 
 
Εργασία: «Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚEΠ) Αγίου Στεφάνου». 
                                                                  Προϋπολογισµός: 39.329,25 € (συµπ/νου ΦΠΑ) 

    
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 209 
του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Ν. 3536/07 
22 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και αφορά τις δαπάνες που θα δηµιουργηθούν, 
για την : «Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚEΠ) Αγίου Στεφάνου». 
Για την πραγµατοποίηση του εν λόγω χώρου απαιτούνται οι κάτωθι δαπάνες: 
 
1. Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας. 
Προµήθεια και τοποθέτηση τοιχοποίας διπλής όψεως, αποτελούµενη από διπλή ανθυγρή 
γυψοσανίδα για την δηµιουργία χωρισµάτων . 
Η τοιχοποιΐα διπλής όψεως, συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούµενης από : διπλή ανθυγρή 
γυψοσανίδα, µεταλλικό σκελετό από χάλυβα πάχους 0,6 mm, ανά 40 cm και πλάκες πετροβάµβακα 
(βάρους 50 kgr/m3 και πάχους 50 mm), πρόκειται να τοποθετηθεί µε σκοπό την ανακατασκευή των 
τουαλετών και την δηµιουργία χώρου αρχείου.  
Τα χωρίσµατα θα αποτελούνται από δύο επιφάνειες διπλής γυψοσανίδας και διάκενο µε µονωτικό 
υλικό (πετροβάµβακα). Στο ίχνος του χωρίσµατος στο δάπεδο που θα είναι διπλό θα 
προσαρµοστούν οι δοκίδες του σκελετού και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του 
χωρίσµατος. Θα πρέπει να ελέγχονται οι επιφάνειες ως προς την οριζοντιότητα. Τα κατακόρυφα και 
οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωσή τους θα αλφαδιάζονται µε προσοχή, ώστε να 
διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές. 
Η τοποθέτηση των χωρισµάτων θα εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις 
οπών και κοπές της υφιστάµενης κατασκευής.  Πριν την τοποθέτηση των πετασµάτων πρέπει να 
εξακριβωθεί ότι ο σκελετός τους είναι στερεωµένος ασφαλώς. Πρέπει επίσης να έχουν τοποθετηθεί 
όλες οι απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαµψία των χωρισµάτων. 
Γύρω από το κούφωµα της πόρτας  τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να είναι 
κοντά στο κούφωµα.  
Τα φύλλα γυψοσανίδων θα συσφίγγονται απαλά και θα τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η 
µεταξύ τους συµπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από 
το ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να συµπιεστούν για να εφαρµόσουν 
σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή µε την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που 
εφαρµόζονται στην κάτω ακµή τους. Στερεώνονται στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του 
ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου εµφανίζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσµατος. 



 

Η κατασκευή του χωρίσµατος θα ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει 
άνοιγµα. Στην αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θα ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει στον 
τοίχο. 
Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη : 
Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των διαστάσεων 
του, τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε οι θέσεις των 
αρµών των πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των ορθοστατών. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
ορθοστατών είναι 40 cm. Κατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα φέρει τουλάχιστον µια 
δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου ανοίγµατος του χωρίσµατος. Τοποθετούνται και στερεώνονται οι 
γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού και το µονωτικό υλικό στο διάκενο που 
δηµιουργείται από το πάχος του σκελετού. Το ηχοµονωτικό υλικό θα συνεχίζεται και στους αρµούς. 
Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού. 
Τελική διαµόρφωση 
Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρµολόγησης 
και σπατουλάρονται µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία απόλυτα λείας και 
επίπεδης επιφάνειας. Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει ορθογώνιες ακµές, αφήνεται µεταξύ 
τους και από τα δοµικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν γίνεται η αρµολόγηση µε 
ελαστική µαστίχη που όταν στεγνώσει επικαλύπτεται µε στόκο και λειαίνεται µε µυστρί. Αν η 
περίµετρος των πετασµάτων είναι στρογγυλεµένη, τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή 
πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια χαράσσεται ο αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και 
καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να 
ενσωµατωθεί στο στόκο. Με στόκο φινίρονται και οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις µε 
µεταξύ τους λείανση µε ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζων στόκος αφαιρείται µε υγρό σπόγγο. 
Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη 
διαδικασία. Η αυτοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2 πλευρές. 
Στις εξωτερικές γωνίες χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες διάτρητες γωνιακές διατοµές από 
σκληρό πλαστικό ή διάτρητο µεταλλικό έλασµα. 
Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρµοκάλυπτρα, 
που θα καλύπτουν τον αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση.  
Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισµάτων κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής, την µελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
- προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (γυψοσανίδας) 
- κοπή, κατεργασία, αλφάδιασµα, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού 
- διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών, των συναρµογών µε τις οροφές, τα δάπεδα και τα λοιπά 
δοµικά στοιχεία 
- προµήθεια και τοποθέτηση του µονωτικού υλικού 
-αρµολόγηση µε τα κατάλληλα υλικά, στοκάρισµα, γυαλοχάρτισµα, κ.λ.π. επιµεληµένος 
καθαρισµός της τελειωµένης επιφάνειας, αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και καθαρισµός. 
- αστάρωµα, χρωµατισµός. 
Συνολική επιφάνεια 40,00τµ.                                                                        
                                                                       Συνολικό κόστος δαπάνης :    2.000,00€ 
 
2. Ανακατασκευή τουαλετών. 
Θα ανακατασκευασθεί η τουαλέτα του ισογείου στο χώρο ώστε να δηµιουργηθεί µια τουαλέτα για 
ΑΜΕΑ µε προθάλαµο. Θα αντικατασταθούν όλες οι εγκαταστάσεις (ύδρευση , αποχέτευση) και θα 
επενδυθούν οι τοίχοι µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 20Χ20εκ. σε ύψος µέχρι 2.20 µ. περίπου. 
Το WC των ΑΜΕΑ θα κατασκευασθεί µε τα κατάλληλα είδη υγιεινής, λεκάνη, νιπτήρα, αξεσουάρ, 
χειρολαβές όπως ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο PPR 
80 για την ύδρευση και PVC για την αποχέτευση. 
Συγκεκριµένα θα γίνει η τοποθέτηση πλήρους σέτ W.C για ΑΜΕΑ, που περιλαµβάνει: 



 

λεκάνη ειδικού τύπου, οριζόντιες χειρολαβών εκ των οποίων ή µία είναι ανακληµένη και η άλλη θα 
φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειριστήριο, δίπλα στην λεκάνη θα 
τοποθετηθεί µπαταρία τύπου ντους, νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα µε µπαταρία η 
οποία έχει µακρύ ρουξούνι ή φωτοκύτταρο, µεγάλο καθρέπτη µε την κάτω ακµή στο 1,0m. 
 
Επίσης τοποθετείται για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα, 
µονής σκάφης, διαστάσεων περίπου 45 Χ 40 Χ 20 cm µε το σύνολο των εξαρτηµάτων δηλαδή, οι 
βαλβίδες, τα πώµατα, σωλήνας υπερχειλίσεως τα στηρίγµατα, ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού 
νερού και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο και ταχυθερµοσίφωνας  χωρητικότητας 10 lit ισχύος 2000 
W. 
 

Τέλος θα επενδυθούν οι τοίχοι και το δάπεδο µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώµατος.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων διαστάσεων  µε αρµούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα 
υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή 
µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου και των τοίχων. 
                                                                                      Συνολικό κόστος δαπάνης :    4.000,00€ 

3. Προµήθεια και τοποθέτηση αναρτώµενης ψευδοοροφής από πλάκες ορυκτών ίνων. 
Προµήθεια και τοποθέτηση επισκέψιµης φωτιστικής ψευδοοροφής µε πλάκες ορυκτών ίνων πάχους 
15 ως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm επί µεταλλικού σκελετού στήριξης, αναρτηµένου από 
πλάκα µπετόν µε µεταλλικούς γαλβανισµένους αποστατήρες µήκους 1,00m. Συνολική επιφάνεια 
85,00τµ. 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 Κατασκευή µή εµφανούς επιπέδου µεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής, αποτελούµενου 
από απλές διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, 
γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένους 
ήλους µηχανικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, ήλοι 
ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης.  
                                                                                     Συνολικό κόστος δαπάνης :    5.100,00€ 

4. Προµήθεια και τοποθέτηση ψευδοοροφής ισόπεδης από ανθυγρή γυψοσανίδα. 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες  ανθυγρές λείες 
πλάκες ανθυγρής γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε  ύψος από το δάπεδο σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνονται:  
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση στον σκελετό ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η τοποθέτηση των µη εµφανών στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  
γ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων τύπου spot. 
δ) Οι επιφάνειες ασταρώνονται και χρωµατίζονται.  
 

Συνολική επιφάνεια 20,00τµ.  
                                                                                      Συνολικό κόστος δαπάνης :    1.400,00€ 

5. Προµήθεια και τοποθέτηση 3 εσωτερικών ξύλινων θυρών . 



 

                   Προµήθεια και τοποθέτηση τριών εσωτερικών ξύλινων θυρών πρεσσαριστών για τον χώρο των wc 
ΑΜΕΑ διαστάσεων 1,00x2,20m. Οι θύρες θα είναι κατασκευασµένες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
µε περιθώρια 2x5,5cm και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα-πλακέ, πλήρη, 
συνολικού πάχους 5cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε 
ξύλο διαστάσεων 4x5x40cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5cm ανά 15cm το 
πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 
50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) 
και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία 
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Η κάσσα 
είναι δροµική, πλάτους έως 13 cm Οι θύρες παραδίδονται ασταρωµένες και χρωµατισµένες.   
                                                                                      Συνολικό κόστος δαπάνης :    1.200,00€ 

6. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων φθορισµού µε µεταλλικές περσίδες  για 
λαµπτήρες 4x18 W. 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού εσωτερικού χώρου, µε µεταλλικές περσίδες, βαθµού προστασίας IP20, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, τοποθετηµένο µόνο του ή σε συνεχείς σειρές, µε λαµπτήρες 
και µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, διάταξη εκκίνησης, πυκνωτή βελτίωσης του 
συντελεστή ισχύος, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρµατώσεις κλπ). 
Το σώµα διαστάσεων 600mm x 600mm, περιλαµβάνει βάση από χαλυβδοέλασµα βαµµένο µε 
χρώµα φούρνου λευκό και κάλλυµα από µεταλλικές περσίδες, εύκολα αφαιρετό. Περιλαµβάνει 
κάθε αναγκαίο υλικό και µικροϋλικό και εργασία για πλήρη παράδοση σε κανονική λειτουργία.   
Τεµάχια 15 
                                                                          Συνολικό κόστος δαπάνης :    750,00€ 

7. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων πυρακτώσεως οροφής τύπου spot, 
προστασίας ΙP 20  µε λαµπτήρα 60 W πυρακτώσεως. 

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, οροφής εσωτερικού χώρου, προστασίας IP20, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε 
λειτουργία  
Τεµάχια 5 
                                                                          Συνολικό κόστος δαπάνης :    150,00€ 

8. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής. 
Η πινακίδα είναι κατασκευασµένη από πλαίσιο αλουµινίου 2mm  χρώµατος γκρι , διαστάσεων 
4,15Χ0,60m και είναι ηλεκτροστατικής βαφής για εξωτερικό χώρο. Είναι πλήρως αδιάβροχη και 
ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία, την µηχανική καταπόνηση, την διάβρωση και τη σκόνη.  
Το χρώµα των γραµµάτων, το ύψος της γραµµατοσειράς τους και γενικά το λογότυπο ΚΕΠ θα γίνει 
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών του αρµόδιου φορέα. Ο φωτισµός επιτυγχάνεται µε λαµπτήρες 
φθορίου. 
Η επιγραφή θα παραδοθεί και τοποθετηθεί στην πρόσοψη του χώρου που έχει οριστεί για  ΚEΠ 
στον Άγιο Στέφανο, θα παραδοθεί δε εφάπαξ µέσα σε δύο εβδοµάδες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
Προµήθεια και τοποθέτηση επιγραφής αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής. 
                                                                      Συνολικό κόστος δαπάνης :     1.000,00€ 
 
9. Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας. 
Το προς προµήθεια κλιµατιστικό µηχάνηµα, διαιρούµενου τύπου, θα είναι τεχνολογίας inverter, 
δυναµικότητας 24.000 btu, µε ψυκτικό µέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α. 
Θα παραδοθεί και εγκατασταθεί έτοιµο για λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Η τιµή 
εγκατάστασης συµπεριλαµβάνει την όποια τυχόν επέκταση παροχής ρεύµατος χρειαστεί για την 



 

τροφοδοσία του µε ρεύµα εντός πλαστικού καναλιού και την εγκατάσταση όσου µήκους γραµµής 
αποχέτευσης απαιτηθεί για τη σύνδεσή της εξωτερικής µε την εσωτερική µονάδα. 
Το µηχάνηµα θα είναι εντελώς καινούργιο και αµεταχείριστο, θα καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) 
ετών τουλάχιστον, και θα διαθέτει υποστήριξη service και ανταλλακτικών για 10 χρόνια 
τουλάχιστον. 
                                                                      Συνολικό κόστος δαπάνης :     1.300,00€ 
 
10. Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ. 
Σύστηµα εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ µε χειροκίνητο µηχανισµό και διάτρητο ύφασµα για 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα στηρίγµατα του µηχανισµού είναι µεταλλικά µε 
δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή. Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσµατος έχει διάµετρο 60χλµ 
και είναι κατασκευασµένος από αλουµίνιο. Το κατωκάσι το οποίο χρησιµοποιείται ως αντίβαρο για 
να διατηρείται το ύφασµα τεντωµένο είναι αλουµινίου, χρώµατος ασηµί. Η αλυσίδα είναι τύπου 
µπίλιας. 
Συνολική επιφάνεια 75,00τµ. 
                                                                     Συνολικό κόστος δαπάνης :      3.000,00€ 
 
11. Hλεκτρολογικές εργασίες. 
Γενικά οι ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούν την τοποθέτηση Φ/Σ σε διάφορους χώρους (φωτιστικά 
ασφαλείας κλπ) και την τοποθέτηση νέων ρευµατοδοτών-διακοπτών, την τροποποίηση των 
ηλεκτρικών γραµµών µετά την διαµόρφωση των WC , την µεταφορά του κόµβου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
Επίσης εγκατάσταση ηλεκτρικών γραµµών για την ηλεκτροδότηση νέων καταναλώσεων που θα 
τοποθετηθούν όπως: θερµοσίφωνες,  συναγερµός κλπ. Επίσης ο ηλεκτρικός πίνακας θα εξοπλιστεί 
µε νέα όργανα ασφάλισης των ηλεκτρικών γραµµών και µε διακόπτες έναντι διαρροών. 
                                                                   Συνολικό κόστος δαπάνης :        1.000,00€ 
 
12. Προµήθεια και τοποθέτηση  πάγκου διαχωριστικού µε ερµάρια . 
O διαχωριστικός πάγκος µήκους 4,50µ αποτελείται από πλαίσιο  γυψοσανίδας σχήµατος Π το οποίο 
εγκιβωτίζει το κυρίως χώρισµα από δύο γυψοσανίδες µε διάκενο οι οποίες βιδώνονται πάνω σε 
µεταλλικό σκελετό. Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από ορθοστάτες και στρωτήρες. Τα πλάτη 
των ορθοστατών είναι 50, 75 και 100 mm. και τοποθετούνται συνήθως ανά 60cm. 
Στο κατώτερο σηµείο του πάγκου  τοποθετείται φύλλο ΙΝΟΧ  σε υποχώρηση για την προστασία 
τους από κτυπήµατα, ενώ τµήµα της πρόσοψης επενδύεται µε σανίδες ξυλείας δρυός. Η 
γυψοσανίδα ενισχύεται µε γωνίες στις ακµές, σπατουλάρεται και βάφεται µε πλαστικό χρώµα 
απόχρωσης γκρι.    RAL7032 
Εσωτερικά του πάγκου διαµορφώνεται γραφείο σε ύψος 80cm. και κάτω από αυτόν στα δύο άκρα 
διαµορφώνονται ερµάρια µήκους 60cm, πλάτους 80cm µε τρία ενδιάµεσα συρτάρια ρυθµιζόµενου 
ύψους. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Αριστερά του πάγκου τοποθετείται επίσης πόρτα από τζάµι αµµοβολής διαστάσεων 0,75x0,90m.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών  και εξαρτηµάτων καθώς και κάθε 
εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του ερµαρίου σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
                                                                   Συνολικό κόστος δαπάνης :        1.800,00€ 
 
13. Προµήθεια και τοποθέτηση  πάνελ αλουµινίου για την δηµιουργία προσόψεων 
Προµήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουµινίου για την κατασκευή της πρόσοψης στο ύψος του 
2,40m. Και πάνω. 
Συνολική επιφάνεια 15,00τµ 
                                                                   Συνολικό κόστος δαπάνης :           675,00€ 
 



 

14. Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα τυποποιηµένα από αλουµίνιο µε διπλούς 
υαλοπίνακες. 

Προµήθεια και τοποθέτηση τυποποιηµένων κουφωµάτων από αλουµίνιο βάρους έως 12kg/m2 µε 
ηλεκτροστατική βαφή, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου προερχόµενα από 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους 
χαρακτηριστική της ‘’ σειράς’’, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, µε σκελετό κάσσας 
(πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2,0mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν), µε πλήρη 
εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεµοστεγανότητας, ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης. 
Οι υαλοπίνακες είναι διπλοί, συνολικού πάχους 18mm, θερµοµονωτικοί, ηχοµονωτικοί, 
ανακλαστικοί, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποιοδήποτε διαστάσεων, βαθµού 
φωτοδιαπερατότητας , πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη. Πλήρης 
περαιωµένη εργασία , µε υλικά και µικροϋλικά. 
Συνολική επιφάνεια 30,00τµ 
                                                                   Συνολικό κόστος δαπάνης :        7.500,00€ 
 
15. Χρωµατισµοί 
• Συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, επισκευές τυχόντων σηµείων µε φθορές στα 
επιχρίσµατα, επιµελές καθάρισµα και στοκάρισµα ατελειών και τελικός χρωµατισµός του κτιρίου 
µε ακρυλικά χρώµατα, σε αποχρώσεις επιλογής. Συνολική επιφάνεια 15,00 τ.µ.  
• Συντήρηση των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου, επισκευές τυχόντων σηµείων µε φθορές στα 
επιχρίσµατα, επιµελές καθάρισµα και στοκάρισµα ατελειών και τελικός χρωµατισµός των 
εσωτερικών δωµατίων µε ακρυλικά χρώµατα, σε αποχρώσεις επιλογής. Συνολική επιφάνεια 40,00 
τ.µ.  
 
                                                                  Συνολικό κόστος δαπάνης:          1.100,00€ 
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ :           31.975,00 
                                                                                                    ΦΠΑ :            7.354,25 
                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :        39.329,25€ 

Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε βάση τις διατάξεις περί ανάθεσης Υπηρεσιών: 
- Π∆ 28/80 
- Ν. 3731 παρ. 13 
- Ν. 2362/95 άρθρο 83 
- 35130/739/9-8-2010 Αποφ. ΥΠΟΙΚ 
- Ν. 3536/07 άρθρο 22 παρ. 3 

Η αξία των εργασιών προϋπολογίστηκε στο ποσό των 39.329,25 Ευρώ (συµπ/νου ΦΠΑ 
23%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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