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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Συντήρηση και Επισκευή λοιπού 
Μηχανικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :24.000,00 ΕΥΡΩ 
συμπερ/νου Φ.Π.Α 24%.  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ Κ.Α. 6262.008 Φ15(Δ23) έτους 2019. 

  

  

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ     
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

CPV:  50530000-9 

          34913000-0 ( διάφορα ανταλλακτικά)   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνική  Περιγραφή - Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων .  

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Συντήρηση και Επισκευή λοιπού 
Μηχανικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :24.000,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ Κ.Α. 6262.008 Φ15(Δ23) έτους 2019. 

 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Τμήματος 

Επίβλεψης Γρ. Μελετών & Επίβλεψης ,Η/Μ Εγκαταστάσεων πού προβλέπει την παροχή 

υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευή λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

μηχανημάτων των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο 

Ανδρέα Αττικής για το έτους 2019 . 

           Η σύναψη της δημόσιας σύμβασης της ως άνω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα προβλεπόμενα έξοδα του Κ.Α. 6262.008 Φ 15 (Δ23) για 

το έτος 2019  . 

Οι υπηρεσίες  θα είναι σύμφωνες με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

Σάββας Κυτίδης                  Δημήτριος Νόνικας                    Σταμούλης Γαλούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.000,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ Κ.Α. 6262.008 Φ15(Δ23) έτους 2019  

  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο: 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού & 

μηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο 

Ανδρέα Αττικής. 

Η παρεχόμενη προμήθεια θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική 

και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις:  

- Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

- N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

- Του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

− Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και  Π.Δ. 

80/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο Συμβατικά Στοιχεία: 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι : 

 

α) Τεχνική Έκθεση 

β) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ) Τεχνική  Περιγραφή - Προδιαγραφές 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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Άρθρο 4ο  Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 

(24.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.008 Φ.15 Δ.23 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων έτους 2019. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου. 

Άρθρο 5ο  Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης:  

Η εκτέλεση της ανάθεσης αυτής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

Άρθρο 3ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Άρθρο 4ο  Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης - Παρακολούθηση της σύμβασης: 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα 

άρθρα 209-215 του ν. 4412/2016. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016) και για ένα χρόνο. 

Άρθρο 5ο  Παραλαβή – Πληρωμή: 

• Οι υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τα τεύχη χρόνο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/16.  

Η αναφερόμενη τιμή θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει  στο τέλος του ημερολογιακού έτους και αφού υπογραφεί το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από το 

Δήμο. 

• Η μεταφορά των ανταλλακτικών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 

κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 

4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τα τεύχη χρόνο.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/16.  

Οι αναφερόμενες τιμές θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

Η πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά τα ανταλλακτικά κατ’ αποκοπή με την προσκόμιση του 

τιμολογίου πώλησης  για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από το Δήμο 

Αθηναίων. 

Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει  τις ποσότητες της μελέτης. 
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Άρθρο 6ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ 24% βαρύνει τον Δήμο 

Αθηναίων. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

Σάββας Κυτίδης                     Δημήτριος Νόνικας                     Σταμούλης Γαλούνης 

 

 

 


