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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  Η/Μ ΕΓΚ/ΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
«Εγκαταστάσεις μηχανημάτων 
διαμόρφωσης κατάλληλου αερισμοφ 
λόγω κορωνοϊοφ»  
 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 500.000 ΜΕ ΦΠΑ 
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Κ.Α 7.331.365 Φ30/Δ34 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:100% 
 

 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 
 

κοπόσ τθσ παροφςασ τεχνικισ μελζτθσ είναι εργαςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, 
προμικειασ και επζκταςθσ μθχανθμάτων αεριςμοφ και ψφξθσ προκειμζνου να διαμορφϊνεται το 
κατάλλθλο περιβάλλον ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ των ενοίκων των κτιρίων τα οποία ςυντθρεί ο 
Διμοσ Ακθναίων, δθλαδι Δθμοτικϊν Κτιρίων, μιςκωμζνων κτιρίων από τον Διμο Ακθναίων και χολικϊν 
Μονάδων. 

Αντικείμενο του ζργου είναι θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, 
αναβάκμιςθσ, προμικειασ και επζκταςθσ μθχανθμάτων αεριςμοφ και ψφξθσ προκειμζνου να 
διαμορφϊνεται το κατάλλθλο περιβάλλον ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ των ενοίκων των κτιρίων τα 
οποία ςυντθρεί ο Διμοσ Ακθναίων, δθλαδι Δθμοτικϊν Κτιρίων, μιςκωμζνων κτιρίων από τον Διμο 
Ακθναίων και χολικϊν Μονάδων. 

Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ που προβλζπονται περιλαμβάνουν :Σοιχοποιίεσ-επιχρίςματα Επενδφςεισ-
επιςτρϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται να διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό ςυνεργείων από εργατοτεχνικό και 
λοιπό προςωπικό, μθχανιματα, μθχανικό εξοπλιςμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ςε διάφορα 
ςθμεία κάκε χρονικι ςτιγμι το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ ωσ προσ τα υλικά, τον τρόπο καταςκευισ, τον ζλεγχο 
ποιότθτασ και τθν επιμζτρθςθ με τα οριηόμενα ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ, τισ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ 
και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Όλεσ οι οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με το τιμολόγιο τθσ 
μελζτθσ, τθν τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ με τισ υποδείξεισ 
τθσ επίβλεψθσ. 

Προκεςμία εκτζλεςθσ για κάκε ζνα τμιμα του ζργου ορίηεται το διάςτθμα των ζξι (6) 
θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ του. 

Η επιλογι αναδόχου του ζργου κα γίνει με τθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ και χωρίσ τθν χριςθ του ΕΗΔΗ του άρκρου 32, παρ. 2.γ. του Ν.4412/2016 του ζργου: 
«Εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ καταλλιλου αεριςμοφ λόγω κορωνοϊοφ», λόγω 
κατεπείγουςασ ανάγκθσ, προχπολογιςμοφ 500.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%». 

Η ανάδειξθ αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το κριτιριο τθσ ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ αποκλειςτικά βάςει τιμισ κι εφόςον είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Πρόςκλθςθσ.  
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Δαπάνθ Εργαςιϊν  295.939,83€ 

Γενικά ‘Εξοδα και Όφελοσ Εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ 
ποςοςτοφ 18% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν) 

53.269,17€ 

Απρόβλεπτα (15% επι τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του 
κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 

52.381,35€ 

Απολογιςτικά 1.462,00€ 

Ανακεϊρθςθ 173,46€ 

Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 24% 96.774,20€ 

 
Η δαπάνθ καταςκευισ του ζργου, κα βαρφνει τον Κ.Α 7.331.365 τθσ Δ/νςθσ Κτιριακισ Τποδομισ του 

Διμου Ακθναίων του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με το ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ 
(500.000,00€).Σο ζργο χρθματοδοτείται από ίδιουσ Πόρουσ ςε ποςοςτό 100%. 

 
 

 
 

 
 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ  

 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜ-ΣΟ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 

 
Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 ΚΣΙΡΙΑΚΗ  ΤΠΟΔΟΜΗ 

ΧΡΗΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΗΛΙΑ ΚΟΝΣΩΗ ΠΟΛ/ΚΟ 
ΜΗΧ/ΚΟ 

 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΑΡΧ/ΚΣΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΟ 


