
 

 

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: .. 335/2013.. 

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». 
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€». 
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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. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..335/2013.. 
 

� 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». 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 
 
 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 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ 1066 Β΄) υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών, αυξήθηκαν εκ νέου µε την  35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 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 
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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 Πράξη 33/2012 του Τµήµατος 7 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου:  
“Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 
προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο...” 
 
Με το µε αρ. πρωτ. Φ.5/27/1322 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ, 
εγκρίθηκε η µεταστέγαση του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου από την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου 25Β, στο ισόγειο του κτιρίου επί των οδών Πίνδου και 
Σωκράτους 1.  
 
 Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου συνέταξε µελέτη µε τίτλο 
“Εργασίες µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου” που αφορά εργασίες 
ανακατασκευής του χώρου στον οποίο θα µεταστεγαστεί το ΚΕΠ (επισκευές 
όψεων, εσωτερικές διαρρυθµίσεις, προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 
σωµάτων, προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας, ηλεκτρολογικές 
εργασίες κλπ.). Το έργο αυτό έχει ανατεθεί κατόπιν διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. 
 
 Το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας, συνέταξε τις από 24/9/2013 τεχνικές προδιαγραφές µε τίτλο 
«Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου». 
Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να διαθέτει το νέο κτίριο του 
ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου ολοκληρωµένη καλωδίωση τοπικού δικτύου ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου, σύστηµα πυρανίχνευσης 
καθώς επίσης και καλωδίωση για σύστηµα συναγερµού. Ο προϋπολογισµός 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.498,98€ (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 λαµβάνοντας υπ’ όψιν:   

� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 
� 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, 
� την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995,  
� την υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 / τ. Β') απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών, 
� τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, 
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� τις από 24/9/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, 

� την υπ. αρ. 193/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της παροχής της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας, 

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 

 1. Οι από 24/9/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας για «Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου» 

 2. Οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
για «Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. 
Στεφάνου» που  έχει συντάξει το Τµ. Προµηθειών. 

 3. Η διάθεση πίστωσης 4.498,98€ σε βάρος του Κ.Α.:70.6261.0013 µε 
την ονοµασία “Εργασίες µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου” του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 για την εκτέλεση των εργασιών: 
«Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου».  
(ΠΑΥ ......../2013). 

 
                                   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΄). 

� 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, 

� την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995,  
� την υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 / τ. Β') απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών, 
� τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, 
� τις από 24/9/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, 
� την υπ. αρ. 193/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας 

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

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ 

 

 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Σωτηρίου και Μπούσµπουρα για τους 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1. Εγκρίνει τις από 24/9/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας για 
«Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. 
Στεφάνου» 

2. καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 
«Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. 
Στεφάνου» ως κατωτέρω: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος,   /10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Xρυσαφογεώργη Μαρία  
ΤΗΛ.: 2132030613                 
FAX.: 2132030630  
 

Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού «Eργασίες δοµηµένης   
        καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.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 193/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της παροχής υπηρεσιών « Eργασίες δοµηµένης   
καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» 
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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 συνολική δαπάνη ύψους 4.498,98€ σε βάρος  
του Κ.Α. 70.6261.0013 του προϋπολογισµού ο.ε. 2013,  
 
 
. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατά-
κύρωσης  τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση υπηρεσιών «Eργασίες 
δοµηµένης καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου Συνολικού  
ενδεικτικού προϋπολογισµού: τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.(4.498,98€) 
Και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
Η εκτέλεση της υπηρεσίαςδιέπεται 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 
υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη 
β)  Οι Τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
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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 εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών.  
 
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. Οι  
υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.  
 
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. 
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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 
 

 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. Για τις ανώνυµες εταιρείες, το εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός 
της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας 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.  

   Για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα δύναται να παραστεί νόµιµα  εξουσιοδοτη-             
   µένο άτοµο το οποίο θα προσκοµίσει και την ταυτότητα του.  
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαµβάνονται 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 καλύπτουν 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 
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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. 
 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της εργασίας και θα έχει ισχύ επί ένα 
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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.  
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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 
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κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, 
είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
 
 

2) Κρατήσεις 
 

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

 
           3) Τρόπος Πληρωµής 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή και σύµφωνα µε 
το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό από την 
αρµόδια Επιτροπή . 
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. 
 

                       4) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες  για τρεις µήνες (3) 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 

5) Παραλαβή της υπηρεσίας 
 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου 
 
 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες από το Τµήµα Προµηθειών - αρµόδια υπάλληλος Χρυσαφογεώργη 
Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας  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 Αθανασίου ∆ιάκου στον 
Άγιο Στέφανο. 
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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 υπηρεσίας 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  
� την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
� το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
� την υπ'  αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος 

Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
� την υπ΄ αριθµ. 8/2013  µελέτη της …………………… του ∆ήµου, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο στην εφηµερίδα: 
 

1. 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   
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  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  

   
 
 
 
 
 
 
                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ  
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    3.657,71 € 
Φ.Π.Α. 23%  :      841,27 € 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ :   4.498,98 € 
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ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 24.9.2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 24.9.2013 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με το µε αρ. πρωτ. Φ.5/27/1322 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ, εγκρίθηκε η µεταστέγαση του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου από την 
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 25Β, στο ισόγειο του κτιρίου επί των οδών Πίνδου και Σωκράτους 1.  
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου συνέταξε µελέτη που αφορά εργασίες ανακατασκευής του 
χώρου στον οποίο θα µεταστεγαστεί το ΚΕΠ (επισκευές όψεων, εσωτερικές διαρρυθµίσεις, προµήθεια 
και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων, προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας, 
ηλεκτρολογικές εργασίες κλπ.). 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον συγκεκριµένο χώρο, δηλαδή 
καλωδίωση τοπικού δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου µαζί µε 
τον απαραίτητο παρελκόµενο τεχνικό εξοπλισµό (πρίζες, rack, patch panel, ενεργό εξοπλισµό κλπ) από 
εξειδικευµένο συνεργείο που αναλαµβάνει παρόµοιες εργασίες.  
 
Με στόχο την αποφυγή µελλοντικής όχλησης για επιπρόσθετες εγκαταστάσεις στο χώρο, στα πλαίσια 
της µελέτης αυτής εντάσσεται και η εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης καθώς και η εγκατάσταση 
καλωδίωσης για το σύστηµα συναγερµού. 
 
Η παράδοση των εργασιών που θα γίνουν θα συνοδεύεται από µετρήσεις και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας όλων των µερών και συνδέσεων. 
 
Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.657,71€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 
841,27€, συνολική δαπάνη 4.498,98€. 
 
 
 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
   
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 
 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 24.9.2013 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 209 του 
Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 22 του Ν.3536/07 και της παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν.3731/08 και αφορά τις δαπάνες που θα δηµιουργηθούν για τις “Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου”. Για την πραγµατοποίηση των εν 
λόγω εργασιών απαιτούνται οι εξής δαπάνες: 
 
 
1. Προµήθεια και εγκατάσταση ∆ιπλών Πρίζων RJ45 Cat 5e 
Προµήθεια ∆ιπλών Πριζών RJ45 Cat 5e µε το κυτίο, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέες σε λειτουργία. 
Τεµάχια 12 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 173,52€  
 
 
2. Προµήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου UTP Cat 5e Μεταφοράς Data 
Προµήθεια και τοποθέτηση καλωδίου τύπου UTP Cat 5e υπόγειου ή σωληνώσεων κατάλληλου για 
τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή προµήθεια αγωγού και µικροϋλικών, εργασία τοποθέτησης, 
διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Συνολικό µήκος 30 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 42,90€  
 
 
3. Προµήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου UTP Cat 6 Μεταφοράς Data 
Προµήθεια και τοποθέτηση καλωδίου τύπου UTP Cat 6 υπόγειου ή σωληνώσεων κατάλληλου για 
τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή προµήθεια αγωγού και µικροϋλικών, εργασία τοποθέτησης, 
διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Συνολικό µήκος 580 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 945,40€  
 
 
4. Προµήθεια και τοποθέτηση Rack 9U 
Προµήθεια και τοποθέτηση rack 9U, 19 ιντσών, επιτοίχιου, µε ανοιγόµενο αρθρωτό οπίσθιο τµήµα, 
ενδεικτικών διαστάσεων 0,50 µΥ x 0,60 µΠ x 0,55 µΒ. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 305,00€  
 
 
 
5. Προµήθεια και εγκατάσταση patch panel Cat 6 
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Προµήθεια και εγκατάσταση εντός του rack, patch panel Cat 6 (κατανεµητή τηλεφωνικού) µε µία 
µετώπη των 24 θυρών, πλήρως τοποθετηµένου, συνδεδεµένου και µικτονοµηµένου µε δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 139,11€  
 
 
6. Προµήθεια και εγκατάσταση patch panel Cat 5e 
Προµήθεια και εγκατάσταση εντός του rack, patch panel Cat 5e (κατανεµητής τηλεφωνικού) µε µία 
µετώπη των 24 θυρών, πλήρως τοποθετηµένου, συνδεδεµένου και µικτονοµηµένου µε δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 110,00€  
 
 
7. Προµήθεια και τοποθέτηση ∆ροµολογητή Καλωδίων 
Προµήθεια και τοποθέτηση εντός του rack, ∆ροµολογητή Καλωδίων. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 37,10€  
 
 
8. Προµήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου ∆ιπολικού NYAF 2x0,75mm2 
Προµήθεια και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥAF 2x0,75mm2 χάλκινου πλαστικής επενδύσεως 
τοποθετούµενου σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικροϋλικών (τακάκια, 
βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως, κλπ) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Συνολικό µήκος 120 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 206,40€  
 
 
9. Προµήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου Συναγερµού 6x0,22 mm2 
Προµήθεια και τοποθέτηση καλωδίου συναγερµού 2x0,22 mm2 χάλκινου πλαστικής επενδύσεως 
τοποθετούµενου σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικροϋλικών (τακάκια, 
βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως, κλπ) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Συνολικό µήκος 260 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 712,40€  
 
 
10. Προµήθεια και τοποθέτηση  Καναλιού Όδευσης Καλωδίων 105x50 mm 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καναλιού όδευσης καλωδίων, διαστάσεων 105x50 mm, ορατού ή 
εντοιχισµένου, µε τα απαραίτητα ίσια ή καµπύλα τµήµατα και γωνίες, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως . 
Συνολικό µήκος 6 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 36,54€  
 
 
11. Προµήθεια και τοποθέτηση Καναλιού Όδευσης Καλωδίων 25x25 mm 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καναλιού όδευσης καλωδίων, διαστάσεων 25x25 mm, ορατού ή 
εντοιχισµένου, µε τα απαραίτητα ίσια ή καµπύλα τµήµατα και γωνίες, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως 
Συνολικό µήκος 50 µέτρα 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 80,00€  
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12. Προµήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών Ασφαλείας 
Προµήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών Ασφαλείας, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
Τεµάχια 6 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 138,00€  
 
 
13. Προµήθεια και τοποθέτηση Ανιχνευτών Καπνού 
Προµήθεια και τοποθέτηση Ανιχνευτών Καπνού, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέοι σε λειτουργία. 
Τεµάχια 8 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 184,00€  
 
 
14. Προµήθεια και τοποθέτηση Μπουτόν Πανικού 
Προµήθεια και τοποθέτηση Μπουτόν Πανικού, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
Τεµάχια 2 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 30,00€  
 
 
15. Προµήθεια και τοποθέτηση Φαροσειρήνων 
Προµήθεια και τοποθέτηση Φαροσειρήνων, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση 
και σύνδεση, παραδοτέες σε λειτουργία. 
Τεµάχια 2 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 40,00€  
 
 
16. Προµήθεια και εγκατάσταση Πίνακα Πυρανίχνευσης 
Προµήθεια και εγκατάσταση Πίνακα Πυρανίχνευσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέου σε λειτουργία. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 230,00€  
 
 
17. Προµήθεια και εγκατάσταση Switch 24 θυρών 10/100/1000 
Προµήθεια και εγκατάσταση Switch 24 θυρών ταχύτητας 10/100/1000 σε όλες τις θύρες, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση στο rack και σύνδεση, παραδοτέου σε λειτουργία  
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 240,00€  
 
 
 
 
 
18. Προµήθεια και τοποθέτηση Μικροαυτόµατου για Ασφάλιση Ηλεκτρικών Γραµµών 
Μονοπολικού 10Α 
Προµήθεια και τοποθέτηση Μικροαυτόµατου για Ασφάλιση Ηλεκτρικών Γραµµών Μονοπολικόυ 10Α, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέου σε λειτουργία. 
Τεµάχιο 1 

Συνολικό κόστος δαπάνης: 7,34€ 
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ΣΥΝΟΛΟ:  3.657,71€ 
                              ΦΠΑ:     841,27€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  4.498,98€ 
 
 
 
 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
   
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. 
 
Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των ειδικών 
όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης και µε 
τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα γίνει η εκτέλεση της 
εργασίας «Εργασίες  ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου». 
   
ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις: 
α. του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως»,  
β. του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
γ. του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
− Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
δ. λοιπές ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Το Συµφωνητικό  
γ) Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 
δ) Η Μελέτη µε την Τεχνική Έκθεση και τον Προϋπολογισµό  
ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ζ) Τα τεχνικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Το αντικείµενο των εργασιών οι οποίες θα ανατεθούν µε σύµβαση είναι «Εργασίες  ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», οι οποίες περιλαµβάνουν καλωδίωση 
τοπικού δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου µαζί µε τον 
απαραίτητο παρελκόµενο τεχνικό εξοπλισµό (πρίζες, rack, patch panel, κλπ) από εξειδικευµένο 
συνεργείο που αναλαµβάνει παρόµοιες εργασίες. Η παράδοση των εργασιών που θα γίνουν θα 
συνοδεύεται από µετρήσεις και πιστοποίηση καλής λειτουργίας όλων των µερών και 
συνδέσεων. 
   
Αρχικό συµβατικό χρηµατικό  αντικείµενο θεωρείται η συνολική, κατά τη µελέτη, αξία του 
έργου µειωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
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). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που θα προµηθευτεί και τοποθετήσει ο ανάδοχος για την  
κατασκευή του έργου πρέπει να είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας, 
ισχυρής κατασκευής και σύµφωνα µε τα ισχύοντα standard ISO, DIN, VDE, κλπ, ως και 
ασφαλή έναντι ατυχηµάτων και να µπορούν να λειτουργούν µε την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. 
Για κάθε υλικό προ της χρησιµοποιήσεως του θα ζητείται η σύµφωνη γνώµη και η αποδοχή από 
τον επιβλέποντα του έργου µηχανικό. 
Τυχόν υλικό που δεν έχει εκ των προτέρων ελεγχθεί και έχει γίνει αποδεκτό και για το οποίο 
αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι είναι µερικώς ή ολικώς ακατάλληλο θα αντικαθίσταται αµέσως 
µε δαπάνη του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ως συνολικός χρόνος περαίωσης των εργασιών ορίζεται ο ένας (1) µήνας από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Η σύνταξη νέων τιµών µονάδας, εάν απαιτηθεί, θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
40 και 41 του Π.∆. 28/80.  
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  
 
∆εν χορηγείται προκαταβολή.  
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ΑΡΘΡΟ 10Ο :  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Οι δοκιµές και έλεγχοι καταλληλότητας του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θα 
γίνουν σε τρία στάδια: 

Έλεγχος και τυχόν δοκιµές από τον επιβλέποντα επί τόπου του έργου προ της εγκατάστασης 
και τοποθέτησης. 

∆οκιµές καλής λειτουργίας για όλες τις εγκαταστάσεις από τον επιβλέποντα του έργου ως 
και κατά την προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Η επιβλέπουσα υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τη ποιότητα και την αντοχή υλικών σε εξουσιοδοτηµένο 
εργαστήριο µε δαπάνες και επιµέλεια του αναδόχου. 

∆οκιµές οριστικής παραλαβής της όλης εγκατάστασης µετά την πάροδο του οριζόµενου 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά πρώτον από τον επιβλέποντα προ της 
πρόσκλησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής και εν συνεχεία από την επιτροπή 
οριστικής παραλαβής. 

 
Αν κατά τη διεξαγωγή κάποιας δοκιµής ή ελέγχου διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία ή κακή 
κατασκευή ή φθορά ή για οποιοδήποτε λόγο η δοκιµή δεν κρίνεται ικανοποιητική από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα να αποκαταστήσει τη βλάβη ή την αιτία 
που προκάλεσε την ατυχή δοκιµή και µετέπειτα να επαναληφθούν οι δοκιµές µέχρι να 
διαπιστωθεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα του παραδοθούν από την Υπηρεσία όλα τα 
σχέδια και στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Εγκεκριµένης οριστικής µελέτης. 
 
Η αποτύπωση της περιοχής των έργων έγινε κατά το χρόνο εκπόνησης της Μελέτης και είναι 
πιθανόν ότι στο διάστηµα από το χρόνο εκπόνησης της Μελέτης µέχρι το χρόνο έναρξης 
εκτέλεσης των έργων, να έχουν κατασκευασθεί διάφορα έργα ή να έχουν αναφυεί εµπόδια. Ο 
Ανάδοχος, πριν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, θα λάβει γνώση της πραγµατικής κατάστασης 
στην περιοχή των έργων και δεν αναγνωρίζεται από το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη 
δυσκολία στην κατασκευή τους. 
 
Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά στις υφιστάµενες οικοδοµές, προερχόµενη από την κατασκευή των 
έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, που υποχρεούται στην αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζηµιάς, είτε στην καταβολή της δαπάνης για την αποκατάσταση της ή 
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης, που θα προκύψει από αυτήν την αιτία. 
 
 
 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
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  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
   
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ  
 
 
 

 

 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση €4.498,98 σε βάρος του 
Κ.Α.:70.6261.0013 µε την ονοµασία “Εργασίες µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου” 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 για την εκτέλεση των εργασιών: 
«Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου». 

 
 

 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. Σωτηρίου Σακελάριος 
6. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
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