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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 326/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/10/2013.. της ..21ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 35481/18-10-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή της 
αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 25/10/2013» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.936,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη που 
αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου». 
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη που αφορά την Μελέτη 
Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για έτος 2013  
για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
               Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Καθαρισµού & Συντήρησης του Πλαστικού Χλοοτάπητα των ∆ηµοτικών Γηπέδων 
Ποδοσφαίρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων 
Παιδικών Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του απο 
εκσφενδονισµό πέτρας». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΚΟΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατοίκου 
∆ροσιάς, Ροδοπόλεως 6, περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ΙΧΕ 
αυτοκίνητό της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώµατος, ποσού 249,49€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροφίµων και ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογισµού 
δαπάνης 59.626,51  € χωρίς ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών 
Κτιρίων και φρεατίων οδών, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση 
Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη  το αυτοκίνητο της από πτώση κολώνας 
δηµοτικού φωτισµού- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στους: Γώγου Μαρία, Παπαδηµητρίου Βικτωρία και 
Κατσιαούνη Σοφία». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
Ο ∆Σ κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε µετά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερησίας διάταξης. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..326/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων 
Παιδικών Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 156/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 6/2013 Μελέτης «Συντήρησης & Επισκευή 

Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών Χαρών», ενδεικτικού προϋπολογισµού 
15.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών, 
 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων 

Παιδικών Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 
Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6265.0001 µε τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή 
Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών Χαρών» και την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών (ΠΑΥ ……./2013). 
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                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  

� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  

� την 156/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 6/2013 Μελέτη «Συντήρησης & Επισκευή Εγκαταστάσεων 
– Οργάνων Παιδικών Χαρών», ενδεικτικού προϋπολογισµού 15.000,00 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού ως κατωτέρω: 
 
 

 

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 «Συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών» 
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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  156/22.07.2013 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 15.000,00 € σε βάρος  του 

Κ.Α.35.6265.0001  του προϋπολογισµού ο.ε. 2013.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
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πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ,  για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 
 
Εργασία  Ποσότητα  Τιµή Μονάδος 
 Σύνολο 
 
1. Μύλος Συντήρηση & Επισκευή  5 τεµάχια          50 €                               250 
€ 
 
2. Μύλος Συντήρηση  5 τεµάχια  30 €      150 
€ 
 
3. Σύνθετο Όργανο Συντήρηση   24 τεµάχια  80 €   1.920 
€ 
 
4. Σύνθετο Όργανο Συντήρηση  
    & Επισκευή    7 τεµάχια       120 €                                840 
€           
 
5. Αντικατάσταση Καθίσµατος  
    Παιδιών  48 τεµάχια  35 €   1.680 
€ 
 
6. Αντικατάσταση Καθίσµατος  
    Νηπίων  48 τεµάχια  35 €   1.680 
€ 
 
7. Κούνια Συντήρηση   50 τεµάχια  30 €   1.500 
€ 
 
8. Παγκάκι Συντήρηση                       33 τεµάχια  20 €      660 
€ 
 
9. Παγκάκι Συντήρηση  
    & Επισκευή    44 τεµάχια        30 €                            1.320 
€ 
 
10. Τραµπάλα Συντήρηση   13 τεµάχια  20 €      260 
€ 
 
11. Τραµπάλα Συντήρηση  
      & Επισκευή    7 τεµάχια  50 €                               350 €           
  
12. Ζωάκι Ελατήριο Συντήρηση  10 τεµάχια        15 €     150 € 
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13. Ζωάκι Ελατήριο Συντήρηση  
      & Επισκευή    12 τεµάχια       50 €                               600 €           
 
14. ∆οχείο Απορριµµάτων   
     Συντήρηση     13 τεµάχια  10 €      130 
€ 
 
15. ∆οχείο Απορριµµάτων  
      Συντήρηση & Επισκευή   1 τεµάχιο  20 €                                 20€           
 
16. Μονόζυγο  Συντήρηση   2 τεµάχια  15 €        30 
€ 
 
17. Μονόζυγο Συντήρηση  
     & Επισκευή    2 τεµάχια         30 €                                 60 
€           
 
18. Τραπεζοπάγκος  
      Συντήρηση    1 τεµάχια  35 €       35 € 
 
19. Τραπεζοπάγκος Συντήρηση  
      & Επισκευή    1 τεµάχια         60 €                                 60 €           
 
20. Τσουλήθρα Συντήρηση   7 τεµάχια  30 €     210 € 
 
21. Περίφραξη Επισκευή   14 µέτρα  15 €     210 € 
 
22. Κιόσκι Συντήρηση   1 τεµάχιο  80 €       80 € 
 
 
    Σύνολο           12.195,00 € 
     
    ΦΠΑ 23%  2.804,85 € 
    
    Στρογγυλοποίηση        0,15 € 
    
    Γενικό Σύνολο        15.000,00 € 
 
 
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». 
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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 …………η του µήνα ……………….. 2013 στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1  ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής. 

 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: ……….πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  ……………..πµ 

 
2)  Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά 
σειρά ισχύος είναι: 
 
α) η παρούσα διακήρυξη 
β) οι τεχνικές προδιαγραφές  
γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
δ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
3)  ∆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 
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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.  
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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 
 
 

 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. 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩ93-Κ20



Σελίδα 11 από 27 
 

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 
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 Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας  διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την ………….. του µήνα ………………  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.  
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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.  
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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 των εργασιών είναι οι 33 παιδικές χαρές που υπάρχουν στο ∆ήµο 
και όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του παραρτήµατος Α.  
Οι εκτελεσθείσες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα δύο µηνών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.   

  
 

 
 

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

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩ93-Κ20



Σελίδα 16 από 27 
 

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.  
 

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

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

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

του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

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

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

Υπουργού Οικονοµικών 

4. την 6/2013 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

µέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). 

 
Ζ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο στην εφηµερίδα: 

� ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 

 
 
 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
   

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  6 / 2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
  

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες συντηρήσεις και  επισκευές 
στα όργανα, προκειµένου αυτά να είναι ασφαλή κατά τη χρήση τους, που είναι εγκατεστηµένα στις 
33 παιδικές χαρές που υπάρχουν στο ∆ήµο και οι οποίες είναι οι παρακάτω. 
 
Α. ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου 
1. ∆ηµοτικό οικόπεδο επί της οδού Μουσών. 
2. ∆ηµοτικό οικόπεδο επί των οδών Σαρανταπόρου και Ηρώων Πολυτεχνείου. 
3. ∆ηµοτικό οικόπεδο επί των οδών Καραολή και ∆ηµητρίου – Ανωνύµου - Μακρυγιάννη. 
4. ∆ηµοτικός χώρος επί της Πλατείας Οάσεως. 
5. Επί της οδού Σωκράτους και Πλάτωνος. 
6. Επί της οδού Ιωαννίνων. 
7. Επί της οδού Λακωνίας στο µη οριοθετηµένο οικισµό «Πευκόφυτο». 
8. Επί της οδού Ρεµατιάς (πλησίον της οδού Παρνασσού). 
9. 1o 2o Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου. 
10. ΤΥΠΕΤ. 
 
Β. ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου 
1. Χώρος επί της Λ.Κρυονερίου, στην πλατεία Νικ.Πλαστήρα (εκτός σχεδίου). 
2. Χώρος επί της οδού Ανοίξεως, σε χώρο στάθµευσης (Ο.Τ.55). 
3. Χώρος επί της οδού Παραδείσου, δίπλα σε Ιερό Ναό (Εκτός σχεδίου). 
4. Χώρος επί της οδού Πεύκης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο (Εκτός σχεδίου). 
5. Επί της Λ.Κρυονερίου, (έναντι της Πλατεία Μικράς Ασίας) σε δηµοτικό οικόπεδο εντός 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. 
 
Γ. ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας 
1. Σε δηµοτικό οικόπεδο επί της οδού Ανθέων - Πλατεία Αγίου Φανουρίου (εκτός σχεδίου). 
2. Επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ευξείνου Πόντου (Πλατεία Ελευθερίας) σε δηµοτικό οικόπεδο 

εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. 
 
∆. ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης 
1. Επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κανάρη. 
2. Επί της οδού Αρχιµήδους (εκτός σχεδίου). 
3. 1η Τριανταφυλλιάς 13. 
4. Νίκης Υγείας. 
5. Καποδιστρίου, Άγιοι Θεόδωροι. 
6. Κυκλαµίνων και Μιµόζας. 
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Ε. ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης 
1. Επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνοµάχων. 
 
ΣΤ. ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου 
1. Επί της οδού Ανακτορείας πλησίον Ιερού Ναού. 
2. Επί της οδού Μαινάδων, Πλατεία Κίου. 
3. Επί της συµβολής Λ. Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου και Λ. Καΐρη. 
4. Επί των οδών Πλαστήρα και Καποδιστρίου. 
 
 
Ζ. ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς 
1. Επί της Πλατείας Σέµελης (οδός Λ.Αθηνών και Αµαδρυάδων). 
2. Επί των οδών Λ. ∆ιονύσου και Καλαµάτας (Πλατεία Παπαφλέσσα). 
3. Επί της οδού Μπιζανίου. 
4. Επί των οδών Αργυρουπόλεως και Γαληνού. 
5. Επί των οδών Ήρας και Αργυροκάστρου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου). 
 
Η σκοπιµότητα της διενέργειας της εν λόγω παροχής υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής έχει 
εγκριθεί µε την 156/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη παροχής υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 15.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
 
Η Συντάξασα      
 
 
Γεωργία Ροκίδη       
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Κύριος σκοπός των εργασιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων – οργάνων 
παιδικών χαρών είναι να συντηρηθούν κατάλληλα για προστασία από τη φυσική φθορά του 
χρόνου και να αποκατασταθεί η λειτουργία όσων είναι χαλασµένων ή παρουσιάζουν κάποιο 
πρόβληµα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το 
οποίο πρέπει να έχει εµπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις 
νόµιµες άδειες και διπλώµατα που απαιτούνται. 
 
Όλα τα υλικά συντήρησης που θα χρησιµοποιηθούν, π.χ χρώµατα, βερνίκια, µυκητοκτόνα, κλπ. θα 
είναι αβλαβή, απολύτως ασφαλή και ενδεδειγµένα για τη χρήση την οποία προορίζονται, 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. 
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Οµοίως, τα ανταλλακτικά συντήρησης που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, µε χαρακτηριστικά λειτουργίας κατάλληλα για τη χρήση 
για την οποία προορίζονται, και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 
τουλάχιστον. 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε έκαστο όργανο ή εγκατάσταση που αναφέρεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης θα είναι εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή και τα δύο. 
 
Κάθε µία από τις ανωτέρω εργασίες θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 
 
1. Συντήρηση 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών που απαιτούνται και η εργασία εφαρµογής τους 
προκειµένου να γίνει   

• βαφή των εξωτερικών ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών µε ελαστική λάκα εξωτερικής 
χρήσης µε αντοχή στο νερό, τον ήλιο και τις απότοµες αλλαγές της θερµοκρασίας, η οποία 
δεν κιτρινίζει, σε πάχος ικανό για την αποτελεσµατική προστασία της επιφάνειας εφαρµογής, 

• πέρασµα µε ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες που προσφέρει αδιάβροχη 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία,  

• συντήρηση των ξύλινων τµηµάτων µε ισχυρό µυκητοκτόνο βαθέως εµποτισµού για την 
προστασία από µύκητες, σαράκι, θαµπώµατα. 

  
Στη συντήρηση περιλαµβάνεται ο έλεγχος και η ενίσχυση της βάσης του οργάνου µε 
αντικατάσταση των φθαρµένων εξαρτηµάτων, π.χ. µπουλονιών κλπ., και κάλυψη των 
αποκαλυφθέντων συνδετικών στοιχείων. 
 
 
2. Επισκευή 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των κατάλληλων υλικών που απαιτούνται και η εργασία 
τοποθέτησής τους στο εκάστοτε όργανο ή εγκατάσταση προκειµένου αυτό να περιέλθει σε 
κατάσταση ίδια ή αντίστοιχη της αρχικής. 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επισκευή   

• µύλου µπορεί να περιλαµβάνει την αντικατάσταση του ρουλεµάν, εάν αυτό απαιτείται, ή 
ξύλινου πατώµατος που λείπει ή έχει σπάσει, κλπ, 

• σύνθετου οργάνου µπορεί να περιλαµβάνει την τοποθέτηση ξύλινων, µεταλλικών ή άλλων 
µερών που µπορεί να λείπουν, π.χ. σκαλιά, κουπαστές, κρικοί, σχοινιά, κλπ, από παρόµοιο 
υλικό µε αυτό που είναι κατασκευασµένο το µέρος που λείπει και στις διαστάσεις που η 
χρήση του οργάνου καθορίζει,  

• παγκακίου µπορεί να περιλαµβάνει την εγκατάσταση ξύλινων δοκών, από υλικό ίδιο µε το 
υλικό του παγκακίου, κλπ, 
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• τραµπάλας µπορεί να περιλαµβάνει την τοποθέτηση καθισµάτων, φιγούρες ζώων, 
ελατηρίων, κλπ, 

• δοχείου απορριµµάτων µπορεί να περιλαµβάνει την τοποθέτηση ξύλινων δοκίδων που 
λείπουν από υλικό ίδιο µε το υλικό του τµήµατος που λείπει, κλπ, 

• τραπεζοπάγκου µπορεί να περιλαµβάνει την τοποθέτηση ξύλινων δοκών και µερών που 
λείπουν από υλικό ίδιο µε αυτό του πάγκου, κλπ, 

• περίφραξης µπορεί να περιλαµβάνει την τοποθέτηση ξύλινων καγκέλων, ενδεικτικού ύψους 1 
µ. περίπου, ίδιων µε τα υπόλοιπα κάγκελα της περίφραξης.  

 
Στις ανωτέρω επισκευές τα όποια µέρη προστεθούν / αντικασταθούν θα πρέπει να 
προστατευτούν / βαφούν κατάλληλα µε τους τρόπους που περιγράφονται στη Συντήρηση. 
 
 
Εκτός των ανωτέρω εργασιών θα γίνουν και τα ακόλουθα:  
 
 
3. Αντικατάσταση Καθίσµατος Παιδιών 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση καθισµάτων παιδιών σε αντικατάσταση φθαρµένων ή όσων λείπουν. 
 
Το κάθισµα θα είναι µε εσωτερικά προφίλ αλουµινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και 
πάχους που εξασφαλίζει µεγάλη αντοχή (ενδεικτικά, τουλάχιστον 2mm),  βραδυφλεγές µε 
µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες και θα περιέχει  σταθεροποιητές που δηµιουργούν 
αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και παρέχουν αντιστατική προστασία. 
 
Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι από φορµαρισµένο καουτσούκ, αναπαυτικό και άνετο στην 
χρήση.  
 
Η ανάρτησή του από τους µηχανισµούς συγκράτησης θα γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η 
οποία προσαρµόζεται στο κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) 
κατασκευασµένους από γαλβανιζέ χάλυβα διατοµής 7mm.  
 
 
 
 
 
4. Αντικατάσταση Καθίσµατος Νηπίων 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση καθισµάτων παιδιών σε αντικατάσταση φθαρµένων ή όσων λείπουν.  
 
Το κάθισµα θα έχει εργονοµική σχεδίαση και µαλακές επιφάνειες ανάµεσα στα πόδια και γύρω 
από τη µέση, για αποφυγή τυχόν τραυµατισµών και θα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουµινίου 
ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους που εξασφαλίζει µεγάλη αντοχή (ενδεικτικά, 
τουλάχιστον 2mm), θα είναι βραδυφλεγές µε µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες και θα 
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περιέχει σταθεροποιητές που δηµιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και 
παρέχουν αντιστατική προστασία. 
 
Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι από φορµαρισµένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην 
χρήση.  
 
Η ανάρτησή του από τους µηχανισµούς συγκράτησης θα γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η 
οποία προσαρµόζεται στο κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) 
κατασκευασµένους από γαλβανιζέ χάλυβα  διατοµής 7mm.  
 
 
Η Συντάξασα      
 
 
Γεωργία Ροκίδη       
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για τια ανωτέρω υπηρεσίες, όπως αυτές 
περιγράφηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω, είναι ως εξής: 
 
Εργασία Ποσότητα  Τιµή Μονάδος  Σύνολο 
 
1. Μύλος Συντήρηση & Επισκευή 5 τεµάχια        50 €                               250 € 
 
2. Μύλος Συντήρηση 5 τεµάχια 30 €      150 € 
 
3. Σύνθετο Όργανο Συντήρηση  24 τεµάχια 80 €   1.920 € 
 
4. Σύνθετο Όργανο Συντήρηση  
    & Επισκευή   7 τεµάχια     120 €                                840 €           
 
5. Αντικατάσταση Καθίσµατος  
    Παιδιών 48 τεµάχια 35 €   1.680 € 
 
6. Αντικατάσταση Καθίσµατος  
    Νηπίων 48 τεµάχια 35 €   1.680 € 
 
7. Κούνια Συντήρηση  50 τεµάχια 30 €   1.500 € 
 
8. Παγκάκι Συντήρηση                     33 τεµάχια 20 €      660 € 
 
9. Παγκάκι Συντήρηση  
    & Επισκευή   44 τεµάχια      30 €                            1.320 € 
 
10. Τραµπάλα Συντήρηση  13 τεµάχια 20 €      260 € 
 
11. Τραµπάλα Συντήρηση  
      & Επισκευή   7 τεµάχια 50 €                               350 €           
 
12. Ζωάκι Ελατήριο Συντήρηση 10 τεµάχια      15 €     150 € 
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13. Ζωάκι Ελατήριο Συντήρηση  
      & Επισκευή   12 τεµάχια      50 €                               600 €           
 
14. ∆οχείο Απορριµµάτων   
     Συντήρηση    13 τεµάχια 10 €      130 € 
 
15. ∆οχείο Απορριµµάτων  
      Συντήρηση & Επισκευή  1 τεµάχιο 20 €                                 20€           
 
16. Μονόζυγο  Συντήρηση  2 τεµάχια 15 €        30 € 
 
17. Μονόζυγο Συντήρηση  
     & Επισκευή   2 τεµάχια        30 €                                 60 €           
 
18. Τραπεζοπάγκος  
      Συντήρηση   1 τεµάχια 35 €       35 € 
 
19. Τραπεζοπάγκος Συντήρηση  
      & Επισκευή   1 τεµάχια       60 €                                 60 €           
 
20. Τσουλήθρα Συντήρηση  7 τεµάχια 30 €     210 € 
 
21. Περίφραξη Επισκευή  14 µέτρα 15 €     210 € 
 
22. Κιόσκι Συντήρηση  1 τεµάχιο 80 €       80 € 
 
 
   Σύνολο           12.195,00 € 
     
   ΦΠΑ 23%  2.804,85 € 
    
   Στρογγυλοποίηση        0,15 € 
    
   Γενικό Σύνολο        15.000,00 € 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ:  
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
 
 
Η Συντάξασα      
 
 
Γεωργία Ροκίδη       
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   
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Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
   
 
 

∆. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς πρέπει να συµπεριλάβει  
 
1. φυλλάδια και τεχνική περιγραφή για τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει στη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων - οργάνων στις παιδικές χαρές, π.χ. χρώµατα, βερνίκια, µυκητοκτόνα, κλπ, 
από τα οποία να προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη χρήση που ζητείται και οι 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας σύµφωνα µε τις οποίες είναι 
κατασκευασµένα, 

 
2. φυλλάδια και τεχνική περιγραφή των εξαρτηµάτων, π.χ. καθίσµατα νηπίων και παιδιών, κλπ. 

που θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις – όργανα στις παιδικές χαρές, καθώς επίσης τα 
πιστοποιητικά ποιότητάς και καταλληλότητας που τα συνοδεύουν  (ISO, CE, κλπ). 

 
 
Η Συντάξασα      
 
 
Γεωργία Ροκίδη       
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   
 
 
Θεωρήθηκε 
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Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 

 

 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων 
Παιδικών Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωσης ποσού 15.000,00 
Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6265.0001 µε τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή 
Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών Χαρών» και την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών. 

 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
5. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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