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Ελληνική   

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΤΟΝ Β’  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19.800,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. - 24 % :       4.752,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.552,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΟΡΟΙ                                                                                        
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                    
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                      
(Ο.Κ.Π.Α.)                                                                                            
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. 

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ……………… 

CPV : 44112310-4    «Διαχωριστικοί τοίχοι» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην δημόσια σύμβαση (προμήθειας) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».  Αφορά 

στην προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής, για το κτήριο του Β’ Παιδικού 

Σταθμού του Δήμου Βριλησσίων, για την κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα και την 

ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων δύο χώρων υγιεινής στο κτήριο, για την 

απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του.  

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  

υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, 

την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής 

κοινωνίας.  

Στα πλαίσια αυτά οι Δήμοι ασκούν αρμοδιότητες στους τομείς α) Ανάπτυξης, β) Περιβάλλοντος, γ) 

Ποιότητας Ζωής, δ) Απασχόλησης, ε) Κοινωνικής Προστασίας, στ) Παιδείας και ζ) Πολιτικής 

Προστασίας. Παράλληλα ασκούν αρμοδιότητες, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 

αρμοδιότητες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. 

Στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Ανάπτυξης», (άρθρο 75, παραγρ. α12 του Ν. 3463/2006), 

συγκαταλέγεται «η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής 

περιουσίας  και η κατασκευή,  συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών 

κτιρίων». Επίσης,   

Στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», (άρθρο 75, παραγρ. 

ε1 του Ν. 3463/2006), συγκαταλέγεται «Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 

τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών 

και  βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης 

και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,  γηροκομείων κ.λπ. και τη 

μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων». 
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Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Βριλησσίων δημιούργησε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Βριλησσίων», που προήλθε από την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Βριλησσίων» και «ΚΑΠΗ Δήμου Βριλησσίων» (ΦΕΚ 582/τ.Β/13.04.2011).   Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. 

είναι η άσκηση των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων και η λειτουργία υπηρεσιών με γνώμονα την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. 

Για την στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας ο Δήμος από 

συστάσεώς του έχει κατασκευάσει και λειτουργεί σε ιδιόκτητα δημοτικά οικόπεδα τρεις (3) 

δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και έναν (1) βρεφονηπιακό σταθμό. 

 

Ο Δήμος Βριλησσίων, με την υπ’ αριθ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

«Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βριλησσίων”, Β) “ΚΑΠΗ Δήμου 

Βριλησσίων” και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης”», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 582 Β’/13.4.2011, οι αρμοδιότητες του Δήμου που 

απορρέουν από το άρθρο 75, παραγρ. ε1 του Ν. 3463/2006 που αφορούν στην κοινωνική 

φροντίδα  της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, ασκούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Βριλησσίων με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης”  (Ο.Κ.Π.Α.)». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 

114/08.06.2006 τεύχος Α') “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας”, «4. ……  Οι μελέτες των έργων και 

παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών 

του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή 

Κοινοτήτων, των ιδρυμάτων τους και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - 

αποχέτευσης του Ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ 191 Α΄) και του ν. 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α΄) συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, 

από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει.….».  

Κατά συνέπεια η εν λόγω μελέτη που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», που 

αφορά σε δράση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Βριλησσίων με την επωνυμία “Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης” - (Ο.Κ.Π.Α.) συντάσσεται αρμοδίως από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς το Ν.Π.Δ.Δ. δεν διαθέτει ίδια Τεχνική υπηρεσία.  

Με την υπ’ αριθ. 275/21.12.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων, 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΘ3Ω9Ρ-Μ54) 

«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.)» (ΑΔΑ:  Ω7Η9Ω9Ρ-ΖΝΙ) το 

Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων: 

Ενέκρινε  την «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΩΗΘ3Ω9Ρ-Μ54), «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.)», καθ’ όσον αφορά 

στην τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου αυτής (υπ’ αριθ. 2 προϋπόθεση) και την διατύπωση 

της απόφασης ως εξής: 
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« Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κτηρίων των τριών (3) δημοτικών παιδικών 

σταθμών και του ενός (1) βρεφονηπιακού σταθμού, ήτοι των: 

•  Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων, στην οδό Εθνικής 

Αντιστάσεως 113, δυναμικότητας 24 βρεφών και 100 νηπίων, 

• Β’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Άνω Βριλήσσια», στην οδό Αθανασίου Διάκου 14, 

δυναμικότητας 41 νηπίων, 

• Γ’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Κάτω Βριλήσσια», στην οδό Προποντίδος 4, 

δυναμικότητας 73 νηπίων, 

• Δ’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων, στην οδό Διός 45, 

δυναμικότητας 75 νηπίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006, με τους παρακάτω όρους και 

προϋποθέσεις: 

1. Τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων θα 

βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Η συντήρηση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών 

των σταθμών παραμένει στην ευθύνη του Δήμου, καθ’ όσον αφορά στην σύνταξη των σχετικών 

μελετών και επιβλέψεων των αναγκαίων έργων, με δαπάνες όμως που βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του Νομικού Προσώπου – Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων.». 

  

Εν προκειμένω πρόκειται για επεμβάσεις στο κτήριο  του Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου 

Βριλησσίων γιά την βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτού.   Κατά συνέπεια οι σχετικές δαπάνες για 

την τροποποίηση της χρήσης (από απόψεως ηλικιακών ομάδων που εξυπηρετούνται από τον σταθμό) 

βαρύνουν τον Ο.Κ.Π.Α. 

 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Το συμβατικό αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης (προμήθειας) περιλαμβάνει την προμήθεια και 

εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής, για το κτήριο του Β’ Παιδικού Σταθμού του Δήμου 

Βριλησσίων, για την κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα και την ανακατασκευή των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων δύο χώρων υγιεινής στο κτήριο, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 

λειτουργία του.  

4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ): 

Ο Δήμος Βριλησσίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του που απορρέουν από τις προαναφερθείσες 

διατάξεις του Ν. 3463/2006, είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων 

των δημοτικών παιδικών σταθμών, μέσω του Νομικού του Προσώπου υπό την επωνυμία Ο.Κ.Π.Α.. 
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5.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Τα προμηθευόμενα υλικά και εξοπλισμός δεν δύναται να εγκατασταθούν από το υπάρχον 

τεχνικό προσωπικό (μηχανικοί και τεχνίτες) που υπηρετεί στον Δήμο Βριλησσίων. Για την 

τοποθέτηση των γυψοσανίδων και την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής  είναι απαραίτητη η 

διάθεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.  Τέτοιων ειδικοτήτων προσωπικό, εξειδικευμένο 

στην τοποθέτηση γυψοσανίδων και στην εγκατάσταση ειδών υγιεινής  δεν διαθέτει ο Δήμος. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων, υπάρχουν τέσσερεις (4) 

Διευθύνσεις για την άσκηση όλων των προβλεπόμενων από την σχετική νομοθεσία αρμοδιοτήτων 

του Δήμου και την αντίστοιχη εξυπηρέτηση των πολιτών που κατοικούν εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτική Προστασίας. 

Αρμοδία για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην 

οποία υπάγονται και λειτουργούν τέσσερα τμήματα, ως εξής: 

1. Τμήμα Σχεδίου Πόλεως, με Προϊστάμενο Τμήματος Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. και άνευ ετέρου 

προσωπικού. 

2. Τμήμα Υποδομών Πόλης, με Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και δύο τεχνικούς 

υπαλλήλους ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. 

3. Τμήμα Κτηριακής Ανάπτυξης  Πόλης, με Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό Π.Ε. και άνευ ετέρου προσωπικού. 

4. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης, με Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος 

Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., μία τεχνικό υπάλληλο ειδικότητας Σχεδιαστών Δ.Ε. και δύο 

υπαλλήλους ειδικότητας Διοικητικού Δ.Ε. 

Από τα Τμήματα αυτά, μόνο το Τμήμα Υποδομών Πόλης (Τ.Υ.Π.) και το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Τ.ΗΛ.Ε.Π.), διαθέτουν προσωπικό με ειδικότητες 

εργατών και τεχνιτών, που έχουν τεχνική κατάρτιση για την εκτέλεση εργασιών τεχνικού 

αντικειμένου (μικροεπισκευές, συντηρήσεις). 

 

Α.  Στο Τμήμα Υποδομών Πόλης Τ.Υ.Π.), όπου υπάγεται η υπηρεσία αυτεπιστασίας, στην οποία 

υπηρετεί εργατοτεχνικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, ως ακολούθως: 

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 

Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων, 

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών. 

Το προσωπικό αυτό, υπό την εποπτεία ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 

συγκροτεί διάφορα μικρά συνεργεία των 2 – 3 ατόμων  κατά περίπτωση, που ασχολούνται με την 

εκτέλεση διαφόρων εργασιών, κυρίως οικοδομικής φύσεως, με αντικείμενα: 
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• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων και φθορών στις 

κτηριακές υποδομές των σχολείων της πόλης (2 Λύκεια, 3 Γυμνάσια, 6 Δημοτικά Σχολεία, 7 

Νηπιαγωγεία και 4 Παιδικοί Σταθμοί). 

• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων σε πινακίδες 

σήμανσης της κυκλοφορίας, σε αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από φθορές που προκαλούνται 

από τα συνεργεία ύδρευσης του Δήμου κατά την αποκατάσταση έκτακτων ζημιών στο δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης. 

• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων σε κατασκευές και 

λοιπές υποδομές στις πλατείες, στα πάρκα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις παιδικές χαρές  

και στους λοιπούς δημόσιους χώρους της πόλης. 

Το αυτό προσωπικό ασχολείται και με την υποστήριξη κάθε εκδήλωσης που διοργανώνεται στον 

Δήμο, τόσο από τον Δήμο, όσο και από τα δύο (2) Νομικά του Πρόσωπα και τους συλλόγους 

πολιτισμού της πόλης.  

Είναι προφανές ότι το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

στους προαναφερθέντες κύριους τομείς απασχόλησής του. Καταβάλλονται πολλές φορές 

υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των αναγκών που έχουν σχέση με 

την ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της πόλης. Έτσι πρακτικά είναι αδύνατον με 

το υφιστάμενο προσωπικό ο Δήμος Βριλησσίων να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανάγκη 

εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Εξ άλλου μόνο ένας τεχνίτης υδραυλικός είναι 

διαθέσιμος για την υλοποίηση των περιγραφόμενων εργασιών της ειδικότητας του, χωρίς εμπειρία 

και ειδικές γνώσεις σε θέματα αντίστοιχα.  

 

Β.  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Τ.ΗΛ.Ε.Π.), έχει ως βασική 

αρμοδιότητα την απρόσκοπτη, ασφαλή και με επάρκεια ποσίμου ύδατος  υδροδότηση της πόλης. Ο 

Δήμος Βριλησσίων, με σημερινό πληθυσμό περί τις 40.000 κατοίκους υδροδοτείται από δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης, που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Δήμου μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, διά του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων Πόλης (Τ.ΗΛ.Ε.Π.).  Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. το Τ.ΗΛ.Ε.Π., μεταξύ άλλων 

αρμοδιοτήτων, μεριμνά για την συντήρηση, βελτίωση και διαχείριση του συστήματος του 

δημοτικού δικτύου ύδρευσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από εκτεταμένο δίκτυο αγωγών 

ύδρευσης, μήκους περί τα 85 χιλιόμετρα, καθώς και από τέσσερις (4) υδατοδεξαμενές και πέντε (5) 

αντλιοστάσια, για την αποθήκευση  και την διαχείριση του ποσίμου ύδατος που ο Δήμος 

προμηθεύεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.  Επίσης, στις αρμοδιότητες του Τ.ΗΛ.Ε.Π. είναι η 

συντήρηση και βελτίωση των αντλητικών συγκροτημάτων του δικτύου άρδευσης του Δήμου 

Βριλησσίων, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων του δικτύου άρδευσης του 

Δήμου Βριλησσίων.  

Παράλληλα, αρμοδιότητα του Τ.ΗΛ.Ε.Π. είναι η συντήρηση, επισκευή και βελτίωση όλων των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων (πλην του 

δημοτικού φωτισμού και των πάσης φύσεως δημοτικών οχημάτων του Δήμου, που είναι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).  
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Για την υλοποίηση αυτών των αρμοδιοτήτων στο Τ.ΗΛ.Ε.Π. υπηρετεί διοικητικό και εργατοτεχνικό 

προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, ως ακολούθως: 

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών, 

Εννέα  (9) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Εργατών, 

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ασχολείται καθημερινά με τη συντήρηση, 

βελτίωση και τις μικρές επεκτάσεις του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, καθώς και την αντιμετώπιση 

των βλαβών ή διαρροών του δικτύου, αλλά και με την κατασκευή ή μεταφορά παροχών των 

υδροληπτών. Το ίδιο προσωπικό, στην πλειονότητά του τεχνίτες υδραυλικοί, απασχολείται επίσης 

με το χειρισμό των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και του δικτύου άρδευσης των κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου της πόλης. Επίσης τόσο με την εποπτεία και έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των 

πέντε (5) αντλιοστασίων διανομής πόσιμου ύδατος της πόλης και των έξι (6) αντλιοστασίων 

άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, όσο και με την διενέργεια των καταμετρήσεων των 

καταναλώσεων, τέσσερεις φορές ανά έτος. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από εννέα (9) τεχνίτες 

υδραυλικούς, έναν (1) εργάτη και έναν (1) χειριστή μηχανημάτων έργου.  

Πράγματι, εκ των ανωτέρω τρία άτομα προβαίνουν κάθε τρίμηνο, επί ένα μήνα, στον έλεγχο και 

στην καταγραφή των ενδείξεων των 16.200 περίπου υδρομετρητών της πόλης. Επίσης εκ 

περιτροπής, κάθε ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο,  τρεις υδραυλικοί παρακολουθούν την ορθή 

λειτουργία των υδατοδεξαμενών/αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Οι υπόλοιποι, μη 

απασχολούμενοι στις ανωτέρω πάγιες δραστηριότητας, καθημερινά ασχολούνται στην 

αποκατάσταση βλαβών ή διαρροών που εντοπίζονται στο, μήκους 85 χιλιομέτρων περίπου, δίκτυο 

αγωγών ύδρευσης. Υπάρχουν αρκετές φορές δύο και τρεις βλάβες ανά ημέρα, ως εκ της φύσεως 

γενικά των δικτύων ύδρευσης. Παράλληλα ασχολούνται στην τοποθέτηση παροχών ύδρευσης νέων 

υδροληπτών, στον έλεγχο και τυχόν αντικατάσταση προβληματικών υδρομέτρων, στην διενέργεια 

ελέγχων για πιθανές (κατόπιν καταγγελιών) υπερβολικές καταναλώσεις ύδατος κ.λ.π.  

Είναι πρόδηλο από τα ανωτέρω ότι το υπάρχον προσωπικό είναι αρκετά επιβαρυμένο από τα 

ανωτέρω περιγραφόμενα καθήκοντα, λαμβανομένου υπ’ όψιν του μεγέθους της πόλης.  Οι 

διατιθέμενοι υδραυλικοί, εργαζόμενοι στον Δήμο, έχουν τεχνική κατάρτιση κατασκευής, επισκευής 

και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης της πόλης και όχι 

εξειδικευμένου τεχνίτη υδραυλικών εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων, όπως εν προκειμένω. 

Κατά συνέπεια η εγκατάσταση των προμηθευόμενων ειδών και εξοπλισμού  δεν είναι δυνατόν 

να αντιμετωπισθεί με το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό.   

Έτσι πρακτικά είναι αδύνατον με το υφιστάμενο προσωπικό (τεχνίτες) ο Δήμος Βριλησσίων 

να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανάγκη υλοποίησης της εγκατάστασης του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού. 

Παράλληλα, από το 2009 ο Δήμος ουσιαστικά αδυνατεί να προσλάβει προσωπικό με τις 

απαιτούμενες για την εν λόγω υπηρεσία ειδικότητες. Όμως ακόμη και στην περίπτωση της 
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δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού με αυτές τις ειδικότητες, η επιλογή αυτή θα ήταν ουσιαστικά 

ασύμφορη. Η φύση της υπηρεσίας (λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο, καθ’ όλο το 24ωρο) επιβάλλει 

(στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με τις εν λόγω ειδικότητες), την πρόσληψη τεσσάρων 

ατόμων ανά ειδικότητα, ούτως ώστε να καλύπτεται όλο το 24ωρο και οι άδειες του προσωπικού 

αυτού. Τούτο βεβαίως πέραν του ότι είναι αδύνατον σήμερα, αποτελεί ταυτόχρονα εξαιρετικά 

ασύμφορη και δαπανηρή λύση, αφού θα μισθοδοτείται διαρκώς τόσο προσωπικό, για να 

χρησιμοποιηθεί μόνο ορισμένες φορές την εβδομάδα. 

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Βριλησσίων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ.Β.), με τα εξής στοιχεία: 

 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Οδός Λ. Πεντέλης 62 
Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 

Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  paidikvr@otenet.gr 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8105052 
Τηλεομοιοτυπία 210 6131204 

 

6.2   ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με CPV υπό τους κάτωθι 

αριθμητικούς κωδικούς και αντίστοιχα αντικείμενα: 

44112310-4    «Διαχωριστικοί τοίχοι» 
 

44411000-4   «Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής» 
 

 

6.3  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (19.800,00 €) ευρώ, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα δύο (4.752,00 €) ευρώ. Ήτοι η συνολική απαιτούμενη δαπάνη εκτιμάται στο 

ποσόν των ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ   ( 24.552,00 €) ευρώ.  
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Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει: 

 Τον Προϋπολογισμό του Ο.Κ.Π.Α.Δ.Β. έτους 2019 με το ποσόν των 24.552,00 €,  

(σε βάρος της πίστωσης υπό τον τίτλο «…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………», 

υπό τον Κ.Α. …………………………, όπου υπάρχει ικανή εγγεγραμμένη πίστωση,    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

Είδος δράσης:  

Δημόσια Σύμβαση 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κ.Α.                     

ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τίτλος δαπάνης 

προϋπολογισμού   2019 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

  ΠΟΡΟΙ ΟΚΠΑ 

6.4  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι 
“κάτω” των ορίων. 
Η προτεινόμενη υπηρεσία θα υλοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 
3463/2006. 
 

6.5  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η δημόσια σύμβαση 
(προμήθειας) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,  
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ.Β.)  και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, βάσει της 
προσφοράς του.  

Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με της εξής διατάξεις των:  

1. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

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

3. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

Καθώς και: 

5. Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

7. Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές). 

8. Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», καθώς και της Υ.Α. 57654/2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β/23.5.2017).  

9. Π.Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α’/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

10. Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

11. Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» 
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Άρθρο 3ο : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

- Το συμφωνητικό 

- Η παρούσα μελέτη  

- Η απόφαση ανάθεσης 

- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων.  

Άρθρο 4ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:    

4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

 

4.2.3   Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 

 

4.2.5 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 του Ν. 
4412/2016). 
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Άρθρο 5ο :   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 

αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και 

λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε περίπτωσ η πριν 

την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού, που αναφέρονται στην περίπτωση 4.2.1 της παρούσας για τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό 

πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα (στην περίπτωση εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016.  

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 

 Σημείωση: 
 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 
την εταιρεία.   

 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, ότι:  

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.  
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 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 98 / 2019 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 4.2.4), με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά 
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών 
φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να 
προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). 

5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης 
σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 
του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
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Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα 
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.  

 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
 

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του, 

 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή 

τους,  

 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου θα πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

τους.   

 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών. 

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής. 

 

Άρθρο  6ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.                   

Ως χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού ορίζεται το χρονικό 

διάστημα των ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού.  

 

Άρθρο  7ο :   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα γίνει στον χώρο του Δ’ Παιδικού Σταθμού του 

Δήμου Βριλησσίων, στην οδό Διός 45, στα Βριλήσσια. 
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Άρθρο  8ο :   ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ  

Η προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  Η κάθε τιμή μονάδας της 

προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για 

κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 

απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

Άρθρο  9ο :  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας έκαστου τιμολογίου από 

την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας 

δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου, του 

οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των 

ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα 

των προμηθευομένων ειδών. 

Άρθρο  10ο :  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  

βαρύνει τον Δήμο.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)  

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο  11ο :  ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 

ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
ΜΕΛΕΤΗ                     :    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ  Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ           :   98/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   19.800,00 € 
Φ.Π.Α.                        :      4.752,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   24.552,00 € 

 

 
17 

στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη και Ανάδοχος 

έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προκαλέσει ζημιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Δήμου, θα πρέπει 

να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην 

επανόρθωσή της ή και πιθανά στην αντικατάσταση της υποδομής με δική του δαπάνη. 

Άρθρο  12ο :   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν. 

4412/2016. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 

4. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα 

ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκτέλεσης της 

σύμβασης κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη 

πληρούν τους όρους της παρούσας. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά είδος που δεν πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς του, με νέο, εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 

κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 

νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

  
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 
 

Ο Συντάξας 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός   
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται οι τεχνικές 

λεπτομέρειες που θα ακολουθηθούν για την ορθή υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης 

(προμήθεια) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι περιγραφόμενου εξοπλισμού: 

 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων για την διαμόρφωση εσωτερικών χωρισμάτων κτηρίων. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των γυψοσανίδων, η κοπή αυτών στις απαιτούμενες διαστάσεις, η 

προμήθεια και τοποθέτηση των ελαφρών μεταλλικών διατομών ως φέροντος οργανισμού 

(σκελετού) για την στήριξη, την συναρμολόγηση και στερέωση των γυψοσανίδων και την 

διαμόρφωση των εσωτερικών χωρισμάτων στις απαιτούμενες θέσεις.  Έλεγχος της επιπεδότητας 

των επιφανειών και στοκάρισμα των ραφών για την επίτευξη λείας επιφάνειας έτοιμης για 

προετοιμασία χρωματισμού (αστάρωμα) και χρωματισμό.  

Συνολική επιφάνεια εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα περί τα 100 μ2. 

Μονάδα μέτρησης: Τετραγωνικό μέτρο (μ2) 

 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΙΔΩΝ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής σε εσωτερικό χώρο υγιεινής κτηρίου.  Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια των τεσσάρων λεκανών και τεσσάρων νιπτήρων, των απαιτουμένων σωληνώσεων για 

την σύνδεσή τους με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, των λοιπών υλικών και 

μικροϋλικών για την έντεχνη τοποθέτηση αυτών. Περιλαμβάνει η αποξήλωση των παλαιών και 

φθαρμένων ειδών υγιεινής και σωληνώσεων και φρεατίων δαπέδου, η φορτοεκφόρτωση και 

απόρριψη αυτών σε χώρο επιτρεπόμενης διάθεσης.  

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο – χώρος υγιεινής (κατ’ αποκοπή). 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 
 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός   
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην δημόσια σύμβαση (προμήθεια) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Β’  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», του 

Δήμου Βριλησσίων. 

 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

Η εκτιμώμενη αξία της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (19.800,00 €) ευρώ, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα δύο (4.752,00 €) ευρώ. Ήτοι η συνολική απαιτούμενη δαπάνη εκτιμάται στο 

ποσόν των ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ   ( 24.552,00 €) ευρώ.  

 

 

3.   ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 
 
 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων για την διαμόρφωση εσωτερικών χωρισμάτων κτηρίων. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των γυψοσανίδων, η κοπή αυτών στις απαιτούμενες διαστάσεις, η 

προμήθεια και τοποθέτηση των ελαφρών μεταλλικών διατομών ως φέροντος οργανισμού 

(σκελετού) για την στήριξη, την συναρμολόγηση και στερέωση των γυψοσανίδων και την 

διαμόρφωση των εσωτερικών χωρισμάτων στις απαιτούμενες θέσεις.  Έλεγχος της επιπεδότητας 

των επιφανειών και στοκάρισμα των ραφών για την επίτευξη λείας επιφάνειας έτοιμης για 

προετοιμασία χρωματισμού (αστάρωμα) και χρωματισμό.  

Συνολική επιφάνεια εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα περί τα 100 μ2. 

Μονάδα μέτρησης: Τετραγωνικό μέτρο (μ2) 

Τιμή: ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  (68,00 €) ευρώ  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ( 24%) 
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2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΙΔΩΝ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής σε εσωτερικό χώρο υγιεινής κτηρίου.  Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια των τεσσάρων λεκανών και τεσσάρων νιπτήρων, των απαιτουμένων σωληνώσεων για 

την σύνδεσή τους με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, των λοιπών υλικών και 

μικροϋλικών για την έντεχνη τοποθέτηση αυτών. Περιλαμβάνει η αποξήλωση των παλαιών και 

φθαρμένων ειδών υγιεινής και σωληνώσεων και φρεατίων δαπέδου, η φορτοεκφόρτωση και 

απόρριψη αυτών σε χώρο επιτρεπόμενης διάθεσης.  

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο – χώρος υγιεινής (κατ’ αποκοπή). 

Τιμή: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (3.250,00 €) ευρώ  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ( 24%) 

 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 
 

Ο Συντάξας 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός   
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ΜΕΛΕΤΗ                     :    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ  Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ           :   98/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   19.800,00 € 
Φ.Π.Α.                        :      4.752,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   24.552,00 € 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

(€) 

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                 

(€) 

ΑΞΙΑ  

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

(€) 

1 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση γυψοσανίδας 
κατασκευής εσωτερικών 
χωρισμάτων. 

μ2 100,00 40,00 28,00 68,00 6.800.00 4.000,00 2.800.00 

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ειδών υγιεινής. 

Τεμάχιο – 
χώρος 

υγιεινής              
(κατ’ 

αποκοπή). 

2 4.200,00 2.300,00 6.500,00 13.000,00 8.400,00 4.600,00 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     19.800,00 12.400,00 7.400,00 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ( 24 % )     4.752,00 2.976,00 1.776,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     24.552,00 15.376,00 9.176,00 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 
Ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

 
Ο Συντάξας 

 
Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
ΜΕΛΕΤΗ                     :    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ  Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ           :   98/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   19.800,00 € 
Φ.Π.Α.                        :      4.752,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   24.552,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
ΜΕΛΕΤΗ                     :    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ  Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ           :   98/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   19.800,00 € 
Φ.Π.Α.                        :      4.752,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   24.552,00 € 

 

 
23 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  
 

(€) 

1 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση γυψοσανίδας 
κατασκευής εσωτερικών 
χωρισμάτων. 

μ2 100,00 68,00 6.800.00 

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ειδών υγιεινής. 

Τεμάχιο – 
χώρος 

υγιεινής              
(κατ’ 

αποκοπή). 

2 6.500,00 13.000,00 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 19.800,00 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ( 24 % )   4.752,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 24.552,00 

 
 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019 
 

Ο Συντάξας 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Φοινινής 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός   

 
 


