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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για « Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για την 

λειτουργία της Πολεοδομίας»

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 375/24.11.2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , 

πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για

την λειτουργία της Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 14.945,10€ συμπ/νου ΦΠΑ   και για το λόγο αυτό 

προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο 

φάκελο την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω εργασίες. 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη  14/01/2016, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Η Αντιδήμαρχος 

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
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Χαμακιώτη Ειρήνη
Πολιτικός .Μηχ.ΤΕ
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου ,

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 για διαμόρφωση θέσεων εργασίας του Πολεοδομικού

γραφείου του Δήμου Διονύσου στο δημοτικό κτήριο επί της Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη 19 . Σκοπός της μελέτης

αυτής είναι η  εύρυθμη λειτουργία του Πολεοδομικού γραφείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας που έως σήμερα

στεγάζονται στο ίδιο κτήριο. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης υπαρχόντων γραφείων και η

προμήθεια των παρακάτω ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις περί ανάθεσης Υπηρεσιών: ΠΔ 28/80 όπως ισχύει

σήμερα, Ν. 3731 παρ. 13, Ν. 2362/95 άρθρο 83, 35130/739/9-8-2010 Αποφ. ΥΠΟΙΚ, Ν. 3536/07 άρθρο 22 παρ.

3.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε  12.150,50€  πλέον  Φ.Π.Α.23%  2.794,60€ ήτοι

14.945,10     €  συνολικά.  Η  δαπάνη  θα  αντιμετωπιστεί  από  ιδίους  πόρους  του  Δήμου  Διονύσου,  όπως  είναι

εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του έτους 2015 με κωδικό αριθμό Κ.Α. 30.6261.0004. και τίτλο «Εργασίες

διαμόρφωσης χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαμακιώτη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχ.ΤΕ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1
Για την προμήθεια, παράδοση , τοποθέτηση κινητών ή σταθερών χωρισμάτων για την διαμόρφωση γραφείου της
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - διαστ.2,70μ (ύψος)περίπου x 1.00 (πλάτος), με οριζόντιο χώρισμα στο 1,00 μέτρο
περίπου αποτελούμενο   από μεταλλικό  σκελετό  ο  οποίος  θα  επενδυθεί  κατά  το  ήμισυ κάτω μέρος  από πανέλα
μοριοσανίδας  με  επένδυση  μελαμίνης  ή  χαλυβδοέλασμα  ή  γυψοσανίδα   κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αρμόδια
υπηρεσία και το υπόλοιπο επάνω μισό από τζάμι.   Ο μεταλλικός αυτός σκελετός  θα αποτελείται από μεταλλικό
προφίλ   αλουμινίου  ή  άλλου  διαστάσεων  Φ75mm τα  οποία  θα   εδράζονται  σε  ειδικές  βάσεις.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται και πόρτα αποτελούμενη από τα ίδια υλικά των χωρισμάτων.(μ2 19)
Τ. ΕΦ. 170,00 €/ ανά μ2

ΑΡΘΡΟ 2
Εργασία απομάκρυνσης – αποξήλωσης εσωτερικών κουφωμάτων για την διαμόρφωση χώρου γραφείου της Δνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (μ211,50)
Τ. ΕΦ. 50,00 €/ ανά μ2

ΑΡΘΡΟ 3
Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μονόριχτου  αυτοφερόμενου  στεγάστρου  αποτελούμενο  από  περιμετρικό  μεταλλικό
πλαίσιο με δοκούς τετραγωνικής διατομής και ζεύγη λαμών αλουμινίου, εκ των προτέρων διαμορφωμένες στο λέιζερ,
τα οποία αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης (Plexiglas). Η απορροή των ομβρίων θα είναι ελεύθερη
ενώ η στήριξη του στεγάστρου ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό αντηρίδων ανάρτησης.
Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι λάμες και προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής
χρώματος μονόχρωμου, επιλογής της Υπηρεσίας.
Η επικάλυψη των στεγάστρων θα είναι άθραυστα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους 12mm,  χρώματος της
επιλογής της Υπηρεσίας (διάφανο, opal, καφέ, γκρι, λευκό, φιμέ κ.λ.π.) με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9002 και με φίλτρο ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το στέγαστρο εισόδου του ορόφου που στεγάζει τις υπηρεσίες δόμησης θα έχει μήκος 1,50μ. και πρόβολο 1,20μ.
Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει και την τοποθέτηση προβλέπεται στη μελέτη. (τεμ.1)
Τ. ΕΦ. 450,00 €

ΑΡΘΡΟ 4

Εργασία  στεγάνωσης  και  αποκατάστασης  τμήματος  στέγης  του  κτηρίου  της  Υπηρεσίας  δόμησης.  Η  εργασία
περιλαμβάνει  το  απαιτούμενο  μονωτικό  υλικό  (κατά  τη  κρίση  της  Υπηρεσίας)  ,  την  αποκατάσταση  τμήματος
ψευδοροφής γυψοσανίδας με την τοποθέτηση νέων στοκάρισμα  αστάρωμα και χρωματισμός με πλαστικό χρώμα
εσωτερικού χώρου. Η Εργασία αφορά το τμήμα που έχει υποστεί βλάβη.(κατ΄ αποκοπή τίμημα)
Τ. ΕΦ. 450,00 €

ΑΡΘΡΟ 5

Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων και εξωτερική στεγανοποίηση αρμών κουφωμάτων με σιλικόνη όπου απαιτείται και
επάλειψη στεγανωτικού υλικου  .



Η εργασία περιλαμβάνει απόξεση πρώτης στρώσης παλαιών χρωματισμών, λείανση των επιφανειών, αστάρωμα και
χρωματισμός σε δυο στρώσεις με πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου. (20,00 μ2.) 
Τ.ΕΦ. 20,00€/ μ2

ΑΡΘΡΟ 6

Προμήθεια και Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου κουφώματος αλουμινίου (μη χωνευτού σε τοίχο) με σταθερό μέρος και υαλόθυρες
οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με τα σχέδια που θα υποδείξει η υπηρεσία πριν την
εκτέλεση της εργασίας.  Στην εργασία περιλαμβάνεται η τοποθέτηση , διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, οποιονδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού
φωτοανάκλασης πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.(8,00 μ2)
Τ.ΕΦ. 200,00€/ μ2

ΑΡΘΡΟ 7

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας  inverter, δυναμικότητας
12.000 btu, με ψυκτικό μέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α. 
Το  προς  προμήθεια  κλιματιστικό  μηχάνημα,  διαιρούμενου  τύπου,  θα  είναι  τεχνολογίας  inverter,  δυναμικότητας
12.000 btu, με ψυκτικό μέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α.
Θα παραδοθεί και εγκατασταθεί έτοιμο για λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. 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  ενός  (1)  έτους
τουλάχιστον, και θα διαθέτει υποστήριξη service και ανταλλακτικών για 10 χρόνια τουλάχιστον.(τεμ.1)
 Τ. ΕΦ. 850,00 €
    
ΑΡΘΡΟ 8

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδήρων ραφιών (τύπου Dexion) για την αποθήκευση αρχείου των υπηρεσιών 
Πολεοδομίας και τεχνικών Υπηρεσιών.
Τ. ΕΦ. 365,50 €

ΑΡΘΡΟ 9
 Για την προμήθεια, συναρμολόγηση  και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του δήμου Διονύσου, ενός γραφείου  διαστ. 160*80 *74(ύψος) με επιφάνεια μοριοσανίδας με επένδυση  μελαμίνης
χρώματος κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες (δρυς ή γκρι ή λευκό κλπ)18mm με περιμετρικά σόκορα
πάχους  2mm  και  βαμμένο  χαλύβδινο  σκελετό   ορθογωνικής  διατομής  προφίλ  διαστάσεων  45Χ45Χ1,5  mm  με
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 2,5mm.Θα πρέπει να φέρει μετώπες πάχους18mm από μοριοσανίδα με επένδυση
μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και «ροζέτες» εξόδου καλωδίων (τεμ 1)
Τ. ΕΦ. 180,00  €

ΑΡΘΡΟ 10
Για την προμήθεια, συναρμολόγηση και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του δήμου Διονύσου,  γραφείου  διαστ. 160*80*74 ( υψος)  με γωνία 80 cm και πρόσθετο γραφείο 80cm και με
επιφάνεια μοριοσανίδας με επένδυση  μελαμίνης χρώματος κατόπιν συνεννοησης με τις αρμοδιες υπηρεσίες (δρυς ή
γκρι  ή  λευκό  κλπ)18mm  με  περιμετρικά  σόκορα  πάχους  2mm  και  βαμμένο  χαλύβδινο  σκελετό   ορθογωνικής
διατομής  προφίλ  διαστάσεων  45Χ45Χ1,5  mm με  ρεγουλατόρους  οριζοντίωσης  από 2,5mm.Θα  πρέπει  να  φέρει
μετώπες πάχους18mm από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και «ροζέτες» εξόδου καλωδίων
(τεμ 1)
Τ. ΕΦ. 270,00  €

ΑΡΘΡΟ 11
Για την προμήθεια, συναρμολόγηση και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του  δήμου  Διονύσου,  μιας  τροχήλατης  συρταριέρας  από  μοριοσανίδα  με  επένδυση  καπλαμά  ξύλου
διαστ.430x572x586   χρώματος κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες ,που  θα φέρει μεταλλικά συρτάρια,
οδηγούς κύλισης,  σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας (όταν ανοίγει ένα συρτάρι, δεν ανοίγουν τα υπόλοιπα),
σύστημα συγκράτησης και κουμπώματος στην κλειστή θέση, τα συρτάρια θα ανοίγουν κατά 70% ή 100% του μήκους
ανάλογα με την επιλογή του τύπου του οδηγού και θα φέρει ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη (εκτός από τα 3
συρταρια) κλειδαριά ασφαλείας.(τεμ 2)



Τ. ΕΦ. 120,00  €

ΑΡΘΡΟ 12
Κάθισμα εργασίας τροχήλατο, με ψηλή πλάτη.
Για την προμήθεια και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του δήμου Διονύ-
σου  ενός καθίσματος με ψηλή πλάτη, βραχίονες, τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανυψούμενο που θα αποτελείται από :
5ακτινωτή  βάση  κατασκευασμένη  από  χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο  ή  διαμορφωμένη  λαμαρίνα,  εφοδιασμένη  με
πέντε διπλούς τροχούς κύλισης από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την καλύτερη κατανομή βάρους με εγγύηση καλής
λειτουργίας. Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης να προσαρμόζεται με σύσφιξη κολώνα στήριξης μεταλλική με αυ-
τοφερόμενο αμορτισέρ, το οποίο να δίδει δυνατότητα ρύθμισης ύψους.  
Έδρα και πλάτη , των οποίων τα εσωτερικά κελύφη να είναι κατασκευασμένα 100 % από κατάλληλο υλικό , με ανα-
τομικές καμπύλες, σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας, επενδυμένα από τεχνόδερμα μαύρο, βραδύκαυστο, 
εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή, αφού θα τοποθετηθεί προηγουμένως μαλακή διογκούμενη, πολυουρε-
θάνη ή άλλο κατάλληλο υλικό που  θα χυτευθεί σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων καμπυλών
για την εργονομική επιφάνεια. 
Είναι επιθυμητό το υλικό πλήρωσης να περιέχει ενισχυτικούς μηχανισμούς για μεγάλη αντοχή στις φορτίσεις και με-
γάλη διάρκεια ζωής.
Βραχίονες κατασκευασμένοι από σωλήνα υψηλής αντοχής ,στο πάνω μέρος των οποίων να βιδώνεται καλύπτρα από
πολυπροπυλένιο ή τεχνόδερμα σε μαύρο χρώμα.(τεμ.3)
Τ. ΕΦ. 280,00  € 

ΑΡΘΡΟ 13

Για  την  προμήθεια  και  παράδοση  στα  γραφεία  των  Δ/νσεων  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Πολεοδομίας  του  δήμου
Διονύσου, ενός καθίσματος συνεργασίας ή επισκέπτη  διαμέτρου 660 σταθερή με μεταλλικά μπρατσα και ποδια.  Η
έδρα θα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου πάχους 12 mm. Επί της έδρας θα
τοποθετείται χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, η οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.Η πλάτη θα
είναι κατασκευασμένη από πρεσσαριστό κοντραπλακέ πάχους 12 mm. θα φέρει χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους
30 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής  Διαστάσεις:  Ύψος 580 mm και πλάτος 465 mm (μεσαία
πλάτη) τα μπράτσα θα φέρουν κύρια βάση από βαμμένο χάλυβα ή βάση ανοξείδωτη και στο επάνω μέρος φέρουν
στήριγμα από μαλακή πολυουρεθάνη.(τεμ 4)
Τ. ΕΦ. 100,00 €

ΑΡΘΡΟ 14
Για την προμήθεια , συναρμολόγηση και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του δήμου Διονύσου,   μιας βιβλιοθήκης κλειστής διαστ.  782x390x2035mm με πάχη των τοιχωμάτων όλων των
βιβλιοθηκών  από μελαμίνη  είναι18mm,  οι  πλάτες  από 18mm ,  και  τα  ράφια  από 22mm.  θα  φέρουν  κλειδαριά
ασφαλείας  πόρτες και όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης
από 0 – 10mm με εσωτερική ρύθμιση .Επίσης πρόσθετα Θα πρέπει  να διατίθενται και βάσεις μονές,  διπλές και
τριπλές από μελαμίνη πάχους
20mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20mm με εσωτερική ρύθμιση. Τα χρώματα για τις πόρτες
και τα καπάκια, θα γινουν  κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες .θα περιλαμβάνονται μικρουλικά και
χερούλια.(τεμ 5)
Τ. ΕΦ. 300,00 €

ΑΡΘΡΟ 15

Για την προμήθεια συναρμολόγηση και παράδοση στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του  δήμου  Διονύσου,  μιας  βιβλιοθήκης  κλειστής  διαστ.  782x390x1600mm με  πάχη  των  τοιχωμάτων  όλων  των
βιβλιοθηκών από μελαμίνη είναι  18mm,  οι  πλάτες  από 18mm ,  και  τα ράφια από 22mm.  θα φέρουν κλειδαριά
ασφαλείας  πόρτες και όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης
από 0 – 10mm με εσωτερική ρύθμιση Επίσης πρόσθετα θα διατίθενται και βάσεις μονές, διπλές και τριπλές από
μελαμίνη  πάχους  20mm  που  φέρουν  ρεγουλατόρους  οριζοντίωσης  από  0  –  20mm  με  εσωτερική  ρύθμιση.  Τα
χρώματα  για  τις  πόρτες  και  τα  καπάκια,  θα  γίνουν   κατόπιν  συνεννόησης  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  .θα
περιλαμβάνονται μικρουλικά και χερούλια (τεμ 2)
Τ. ΕΦ. 250,00 €

ΑΡΘΡΟ 16



Για την προμήθεια,  παράδοση και τοποθέτηση  στα γραφεία των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του
δήμου Διονύσου,  ενός τετραγωνικού μέτρου , μεταλλικής περσίδας διαφόρων χρωμάτων  περ. όλων των υλικών και
τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.(μ2 10)
Τ. ΕΦ. 30,00€/μ2
                                                       

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαμακιώτη Ειρήν
Πολιτικός Μηχ.ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΕΛΕΤΗ  : «Διαμόρφωση χώρων στο Δ. Κατ/μα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας»
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                    Φορέας : Δήμος Διονύσου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     Πρoϋπ : 14.945,10 € συμπερ. Φ.Π.Α 23% 
                                                                                                                   Πηγή : Ίδιοι Πόροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη

 Μέτρησης  Μονάδας  

1

Κινητά ή σταθερά χωρίσματα για την διαμόρ-
φωση γραφείων διαστ.2,70μ (ύψος)περίπου x 
1.00 (πλάτος), με οριζόντιο χώρισμα στο 1,00 
μέτρο αποτελούμενο  από μεταλλικό σκελετό  
κατά το κάτω ήμισυ σταθερό μέρος  και το 
υπόλοιπο επάνω μισό από τζάμι. m2 19,00 170,00 3230,00

2 Εργασία απομάκρυνσης – αποξήλωσης εσωτε-
ρικών κουφωμάτων m2 11,50 50,00 575,00

3
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόριχτου μεταλ-
λικού αυτοφερόμενου στεγάστρου με υλικό 
κάλυψης (Plexiglas). τεμ. 1,00 450,00 450,00

4 Εργασία στεγάνωσης και αποκατάστασης τμή-
ματος στέγης και οροφής γυψοσανίδας κ.α. 1,00 450,00 450,00

5 Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων με πλαστικό 
χρώμα m2 20,00 20,00 400,00

6
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου κου-
φώματος (μη χωνευτού κουφώματος σε τοίχο) 
αλουμινίου με σταθερό μέρος και υαλόθυρες m2 8,00 200,00 1600,00

7
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού μη-
χανήματος, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας 
inverter, δυναμικότητας 12.000 btu, με ψυκτικό
μέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης Α. τεμ. 1,00 850,00 850,00

8 Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου Dexion

 

Ράφι 38Χ92(τύπου Dexion)

τεμ.

30,00 7,00 210,00
Κολώνα 2,20μ 20,00 4,00 80,00
Κομβοελάσματα 45,00 0,10 4,50
Βίδες Μ8Χ15 780,00 0,05 39,00
Περικόχλια Μ8 1000,00 0,01 10,00
Πλαστικά πέλματα 20,00 1,10 22,00

9 Γραφείου  διαστ. 160*80 *74(ύψος) με επι-
φάνεια μοριοσανίδας με επένδυση  μελαμίνης τεμ. 1,00 180,00 180,00

10
Γραφείου  διαστ. 160*80*74 ( υψος)  με γωνία 
80 cm με επιφάνεια μοριοσανίδας με επένδυση 
μελαμίνης τεμ. 1,00 270,00 270,00

11 Συρταριέρα τροχήλατη από μοριοσανίδα με 
επένδυση καπλαμά ξύλου διαστ.430x572x586  τεμ. 2,00 120,00 240,00

12 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο, με ψηλή πλάτη τεμ. 3,00 280,00 840,00



13 Κάθισμα συνεργασίας ή επισκέπτη σταθερή με 
μεταλλικά μπρατσα και ποδια. τεμ. 4,00 100,00 400,00

14 Κλειστή βιβλιοθήκη διαστ. 782x390x2035mm τεμ. 5,00 300,00 1500,00
15 Κλειστή βιβλιοθήκη διαστ. 782x390x1600mm τεμ. 2,00 250,00 500,00
16 Μεταλλικές περσίδες σκίασης m2 10,00 30,00 300,00

Άθροισμα 12.150,50
Φ.Π.Α.   23 % 2.794,6

Προυπολογισμός με ΦΠΑ 14.945,1 €

   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ
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 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες  
διατάξεις για την ανάθεση εργασίας: «Διαμόρφωση χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για την λειτουργία 
της Πολεοδομίας»

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι οι εργασίες διαμόρφωσης υπαρχόντων χώρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις

Οι εργασίες διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11 Α/15-1-1980).

2. Το Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006).

Άρθρο 3ο :Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,

ποσού ίσου προς το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ).

Άρθρο 4ο : Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες

Η  προθεσμία  εκτέλεσης  των  εργασιών  είναι  τριάντα  πέντε  (35)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύμφωνη με τις

τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε υπέρβαση της προθεσμίας θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 5ο : Παραλαβή

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. Εφ’ όσον 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 συμφέροντα του τρόπο.



Άρθρο 6ο :Πληρωμές-Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά τη σταδιακή

παραλαβή αυτών και σύμφωνα με τη μελέτη που σύνταξε η υπηρεσία και μετά τη σύνταξη σχετικών βεβαιώσεων. Για

τις  παρούσες  εργασίες  δεν προβλέπεται  γενικό  όφελος  και  ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και

φόρους για τρίτους κλπ. Ο Φ.Π.Α. (23%) βαρύνει τον εργοδότη. 

Άρθρο 7ο : Σταθερότητα τιμής

Η  τιμή  θα  είναι  σταθερή  καθόλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Στις  τιμές  που  αναγράφονται  στο  ενδεικτικό

προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά-μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της

εν λόγω εργασίας.

Άρθρο 8ο:Ενιαία ισχύς της συμβάσεως

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

                                                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ    

                                                                                                               

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ                                       ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                       ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ
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