
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αρ. Μελέτης:    22/2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                               

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

Τεχνική Περιγραφή 

         «Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου». 

                                                                   Προϋπολογισμός: 13.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ) 

   

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε κατόπιν απαίτησης συμμόρφωσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του 1793/6.12.2004 ΦΕΚ (προδιαγραφές ασφάλειας των 

χώρων διεξαγωγής αγώνων) για το έτος 2014 και αφορά τις δαπάνες που θα δημιουργηθούν 

για την Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου.  
Για την πραγματοποίηση του εν λόγω χώρου απαιτούνται οι κάτωθι δαπάνες: 

 

1. Αντικατάσταση περίφραξης γηπέδου  

Αντικατάσταση κατεστραμμένης περίφραξης & κατασκευή νέας περίφραξης ρομβοειδούς 

συρματοπλέγματος 50*50*3 χιλ. με στήριξη ανά 2,0μ. από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

γαλβανισμένοι  Φ 2 "και πάκτωση σιδηροσωλήνων με απλό εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα 

C16/20 και ύψος 1,80μ. & 3,00μ.  

 

Γήπεδο Δροσιάς  

Βόρεια περίφραξη:      120,0μ Χ 1,80μ 

Νότια έμπροσθεν θεατών :25,0μ  Χ  3,00μ 

Δυτικό Πέταλο:                23,00μ Χ 3,00μ 

                                                           Τιμή ανά τ.μ. περαιωμένης εργασίας:    7.200,00€ 

2. Κατασκευή σιδηρών πορτών  

Κατασκευή πορτών από ρομβοειδές συρματόπλεγμα 50*50*3 χιλ. απλού σχεδιασμού με 

σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένους Φ 2 ", μεντεσέδες, πύροι σταθεροποίησης 

και μικρουλικά - εργασία κατασκευής και τοποθέτησης  

 

Γήπεδο Κρυονερίου: 

Θέση Κερκίδες στο Βόρειο όριο  

εκατέρωθεν της υπάρχουσας εισόδου των κερκίδων κατασκευή δύο (2) δίφυλλων πορτών με 

φύλλο 1,10μ.Χ 2,00μ (4τεμ)  

Τιμή ανά τ.μ. περαιωμένης εργασίας :     660,00€ 

 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση κατεστραμμένων υαλοπινάκων  
Αντικατάσταση κατεστραμμένων υαλοπινάκων με υαλοπίνακες οπλισμένους, πάχους 6,50 

mm, μήκους & ύψους έως 1,20 m στα αποδυτήρια και ιατρεία των γηπέδων: 

Κρυονερίου, Δροσιάς, Άνοιξης & Διονύσου     

Τιμή ανά τ.μ. περαιωμένης εργασίας: 613,60€ 

 

4. Προμήθεια & Τοποθέτηση πλέγματος (σίτα) Νο 16 

Προμήθεια & τοποθέτηση πλέγματος Νο16 πάχους 0,25 μεταλλικό πονταριστό σε 

υαλοστάσιο με όλα τα απαιτούμενα υλικά στερέωσης, για τα αποδυτήρια και τα ιατρεία των 

γηπέδων       

Τιμή ανά τ.μ. περαιωμένης εργασίας: 300,00€ 

 

5. Αντικατάσταση Πολυκαρμπονικών φύλλων  

Προμήθεια & Τοποθέτηση (αντικατάσταση) πολυκαρμπονικού φύλλου (Plexiglas) για τη 

στέγαση πάγκων στο γήπεδο Διονύσου  



Τιμή ανά τ.μ. περαιωμένης εργασίας: 1.795,50€ 

 
                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ :      10.569,10€ 

                                                                                                          ΦΠΑ (23%) :      2.430,90€ 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ         13.000,00€  

 

 

 Όλες οι προμήθειες & εργασίες, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη παρούσα, 

τους κανόνες της τέχνης και της ορθής κατασκευής. Η δαπάνη των προμηθειών & εργασιών 

προέρχεται από πόρους του Δήμου Διονύσου με χρήση του αντίστοιχου ποσού στο Κ.Α. 

30.6261.0003 με τίτλο: Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων 

Δήμου Διονύσου 
 

Η εκτέλεση των προμηθειών δύναται να πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις: 

1. Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93), 

υπουργικές αποφάσεις 11389/93. 

2. Του Δ.Κ.Κ. Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα. 

και τις διατάξει περί προμηθειών - εργασιών που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ. . 

 

 

   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             /      / 2014                                                                  /        / 2014                                                                    /        / 2014                 

      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ     

          

                                                                                                       

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ                                          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                    ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                                                   
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Περιγραφή Εργασίας 
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Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

  Μονάδας   

1 

Αντικατάσταση κατεστραμμένης περίφραξης 

& κατασκευή νέας περίφραξης ρομβοειδούς 

συρματοπλέγματος 50*50*3 χιλ. με στήριξη 

ανά 2,0μ. από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

γαλβανισμένοι  Φ 2 "και πάκτωση 

σιδηροσωλήνων με απλό εγκιβωτισμό από 

σκυρόδεμα C16/20 και ύψος 1,80μ. m2 360,00 20,00 7200,00 

2 

Κατασκευή πορτών από ρομβοειδές 

συρματόπλεγμα 50*50*3 χιλ. απλού 

σχεδιασμού με σιδηροσωλήνες 

κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένους Φ 2 , 

μεντεσέδες, πύροι σταθεροποίησης και 

μικρουλικά - εργασία κατασκευής και 

τοποθέτησης m2 8,80 75,00 660,00 

3 

Αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων με 

Υαλοπίνακες οπλισμένους, πάχους 6,50 mm 

και μήκους & ύψους έως 1,00 m 
m2 16,25 37,76 613,60 

4 

Προμήθεια & τοποθέτηση πλέγματος Νο16 

πάχους 0,25 μεταλλικό πονταριστό σε 

υαλοστάσιο με όλα τα απαιτούμενα υλικά 

στερέωσης m2 25,00 12,00 300,00 

5 

Προμήθεια & Τοποθέτηση επίπεδου 

πολυκαρμπονικού φύλλου(Plexiglas) για τη 

στέγαση πάγκων m2 51,30 35,00 1795,50 

            

            

  Άθροισμα ομάδας          10.569,10 

    

   

Άθροισμα εργασιών 10.569,10 

   

Φ.Π.Α.   23 % 2.430,90 

   

Προυπολογισμός με ΦΠΑ 
13.000,00 

        Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             /      / 2014                                                                  /        / 2014                                                                    /        / 2014                 

      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ                                          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                    ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                            

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

 

 

«Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου». 

                                                                                           
 

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

 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο 

Αντικείμενο είναι «Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Διονύσου», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93), υπουργικές 

αποφάσεις 11389/93. 

2. Του Δ.Κ.Κ. Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα. 

 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή . 

 

Άρθρο 4ο :Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Η Διακήρυξη  

Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 

Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5ο :Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 

προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 

δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο :Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 

Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή 

Η παράδοση τους θα γίνει έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σύμβαση, δεν υπάρχει δυνατότητα 

τροποποίησης των ποσοτήτων και θα ειδοποιείται τμηματικά η επιτροπή παραλαβής των εργασιών για 

τον έλεγχο της εκτέλεσης της εργασίας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των 

ποσοτήτων είτε της πίστωσης της μελέτης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη 

βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησης τους. 

 

Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 

αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 



ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 2 μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιων. 

 

Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 10ο : Λοιπές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ  

                                                                                                                  

 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ              ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                            ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 

 


