
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  13. 10.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1778 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 24 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 102 /2020              

   

Στην Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την 12/10/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1742  /
08.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε  σε
κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 10 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                           Βλαχογιάννη Μαρία

                  Γουργούλης Κων/νος                                                               Χίρτογλου Δημήτριος

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                   Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας   

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                                                                                                    

                  Δάρρας Γεώργιος                                                           

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                      

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               
                                             ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Εξειδίκευση πίστωσης ύψους  4.705,80€ στον 

ΚΑΔ 15.6261.01 με τίτλο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΥΧΟΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ’’ των εξόδων του ισχύοντος
προϋπολογισμού για την  επισκευή και βαφή των
τοιχίων του Αθλητικού Κέντρου (οδός Νότου)”

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



Επί του 1ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση πίστωσης ύψους  4.705,80€ στον ΚΑ 15.6261.01 με τίτλο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΗΡΙΩΝ  ΜΕ  ΤΥΧΟΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ’’  των  εξόδων  του  ισχύοντος
προϋπολογισμού για την  επισκευή και βαφή των τοιχίων του Αθλητικού Κέντρου (της οδού
Νότου)»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16,  στο  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., υπάρχει η ανάγκη για  την παροχή εργασιών για την συντήρηση, αποκατάσταση και

ελαιοχρωματισμό των περιμετρικών τοιχίων  που βρίσκονται στο όριο του γηπέδου ποδοσφαίρου,

που βρίσκεται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους

και Τέρμα οδού Νότου. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει το κόστος των απαιτούμενων εργασιών καθώς

και των προμηθευομένων υλικών τους. Η Δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για

την άνω υπηρεσία- προμήθεια, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.705,80 €  συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%,  έχει δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-15.6261.01 (με τίτλο Συντήρηση και επισκευή κτηρίων με

τυχόν προμήθειες) και με Πρωτογενές Αίτημα 20REQ007460288 2020-10-12

Αναλυτικά  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες περιγράφονται  στον  κάτωθι  πίνακα,  σύμφωνα  με  την  με

αριθμ.26/2020 Τεχνική Μελέτη της  αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκεύης.

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

<<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΝΟΤΟΥ>>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  3795,00 €
Φ.Π.Α      910,80   €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.705,80 €

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ: 26 / 2020                                                                

CPV  : 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων)

          

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Απευθείας  Αναθέσεις  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.
4412/16

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

•  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

• ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  Τεχνική  Έκθεση  αφορά  την  παροχή  εργασιών  για  την  συντήρηση,

αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμό των περιμετρικών τοιχίων  που βρίσκονται στο όριο

του  γηπέδου  ποδοσφαίρου,  που  βρίσκεται  στο  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  Αγίας

Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα οδού Νότου.

Πιο  αναλυτικά,  οι  εργασίες  αφορούν τον  καθαρισμό των τοιχίων από αποσαθρωμένα

τμήματα,  την επισκευή των επιφανειών από σκυρόδεμα, γεμίσματα φωλιών, πλήρωση

ρωγμών. Στην συνέχεια θα αποκατασταθεί  η βαφή αφού  προηγηθεί ακρυλικό αστάρι

στις νέες επιφάνειες.

Η συνολική επιχρισμένη επιφάνεια προς αποκατάσταση  είναι εμβαδού 480 μ², και η

επιφάνεια βαφής του σκυροδέματος 120μ² . Οι στέψεις των τοιχίων είναι 75 μ², και οι

επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα προς επισκευή 120 μ².

Τα βήματα για την αποκατάσταση των τοιχίων είναι τα κάτωθι:

1. Καθαρισμός  της  επιφάνειας  με  μηχανικά  μέσα  και  αποξήλωση  όλων  των

σαθρών τμημάτων και αποκολλημένων επιστρώσεων βαφής.  Οι επιφάνειες πρέπει να

είναι 

καθαρές,  στεγνές  και  ελεύθερες  από  ελαττωματικά  ή  κακής  συνοχής  υλικά,  σκόνες,

λάδια και άλατα.

2. Διάνοιξη όλων των υφιστάμενων ρωγμών, γέμισμα τους με επισκευαστικό ρητινούχο

ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, με χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος όπου χρειάζεται.

3.  Για  την πρόσφυση την τελικής  επιφανείας  πέρασμα σε όλη την επιφάνεια,  υλικού

αστάρι   με  βάση ακρυλικό  συμπολυμερές  για  εξωτερικές  επιφάνειες.  Σκοπός  είναι  η

κάλυψη της επιφάνειας με μια σκληρή και ανθεκτική μεμβράνη, η οποία αυξάνει την

πρόσφυση της τελικής βαφής..

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



4.  Τελικός  χρωματισμός  της  επιφάνειας  με  τη  χρήση  ακρυλικής  βαφής  ιδανικής  για

εξωτερικές  επιφάνειες  με  άριστη  πρόσφυση,  αντοχή  στα  αλκάλια,  στην  υπεριώδη

ακτινοβολία  και  τις  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες.  Θα  εξασφαλίζει  ισχυρή

αδιαβροχοποίηση  και  αποδεδειγμένη  μακροχρόνια  προστασία.  Χαμηλής  οσμής,

οικολογική  δεν  θα  επιβαρύνει  το  περιβάλλον,  βασισμένη  σε  ακρυλικές  ρητίνες  και

στοιχεία, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV και αντοχή στο νερό και

την τριβή.

5.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί  στοκάρισμα στις  οριζόντιες στέψεις  των τοιχίων από

όπου ξεκινούν οι αποσαθρώσεις των τοιχίων, θα επικαλυφθούν αφού απομακρυνθούν όλα

τα σαθρά και  έτοιμα για αποκόλληση τμήματα, θα περαστούν με αντισκωριακό αφού

τριφτούν  οι  οξειδωμένοι  οπλισμοί,  και  μετά  θα  τοποθετηθεί  στρώση  με  ινοπλισμένη

κόλλα-σοβά, τσιμεντοειδούς βάσης, με ικανή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις

διάτμησης, με μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.  Ενδεικτικό

προϊόν Κ-11 Bauer.  Στην συνέχεια θα τριφτεί και κατόπιν να ασταρωθεί και βαφεί όπως

οι κατακόρυφες επιφάνειες των τοιχίων .

6. Στα τοιχία από σκυρόδεμα που παρουσιάζουν εκτεταμένες φωλιές, θα καλυφθούν οι

ασυνέχειες  με  επισκευαστικό  ρητινούχο ινοπλισμένο  τσιμεντοκονίαμα για  σκυρόδεμα,

σταθερού  όγκου  με  αντισταθμιζόμενη  συρρίκνωση  για  την  αποτροπή  δημιουργίας

ρωγμών.  Αυτό θα αναπτύσσει  υπερδιπλάσιες αντοχές  σε θλίψη από αυτές του κοινού

σκυροδέματος,  θα  έχει  υψηλή  θιξοτροπία  (πάχος  έως  60mm/  στρώση),  πλήρως

απαλλαγμένο  από  διαβρωτικά  συστατικά  και  χλωρίδια  και  είναι  τροποποιημένο  με

πολυμερή ενισχυτικά για εξαιρετική πρόσφυση. Ενδεικτική πρόταση D-70 Bauer.

Οι τιμές μονάδας χωρίς τον ΦΠΑ  είναι

5€/μ² επισκευή και βαφή για τα επιχρισμένα τοιχία,  

4€/μ² βαφή για τα τοιχία από σκυρόδεμα στο όριο του γηπέδου ποδοσφαίρου,

5€/μ² για τις οριζόντιες επιφάνειες στων τοιχείων. (καπάκια)  

4,5€/μ²  για την επισκευή τοιχείων από σκυρόδεμα.

Η  συνολικά  απαιτούμενη  πίστωση  ανέρχεται  στο  ποσό  των    τεσσάρων  χιλιάδων

επτακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα  λεπτών (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

(ποσό: 3795,00 €, ΦΠΑ: 910,80 € σύνολο: 4705,80  €). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



τον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2020  και  συγκεκριμένα  τον  ΚΑΔ-15.6261.01:

(Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίων  -  με  τυχόν  προμήθειες-)  ,  εγγεγραμμένου  ποσού

10.596,22€.

Αγία Παρασκευή,   28/ 9 / 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Αγίας Παρασκευής 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε/Α’

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ

1 Επισκευή και βαφή των  επιχρισμένων τοιχίων.   2.400,00 €

2 Επισκευή και βαφή των τοιχίων από σκυρόδεμα στο όριο του

γηπέδου ποδοσφαίρου

480,00 €

3 Επισκευή και βαφή των οριζόντιων επιφανειών των τοιχίων. 
(καπάκια)

375,00 €

4 Επισκευή και βαφή των τοιχίων από σκυρόδεμα 540,00 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 3.795,00 €

ΦΠΑ% 910,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4705,80 €

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο

Επισκευή και βαφή των  επιχρισμένων τοιχίων: Πιο αναλυτικά, οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό
των τοιχίων από αποσαθρωμένα τμήματα,  την επισκευή των επιφανειών από σκυρόδεμα, γεμίσματα
φωλιών, πλήρωση ρωγμών. Στην συνέχεια θα αποκατασταθεί  η βαφή αφού  προηγηθεί ακρυλικό
αστάρι στις νέες επιφάνειες.

 Τιμή:   480 μ² Χ 5€/μ² 

Τιμή μονάδος εργασίας σε ευρώ: δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ

_____________________________________________________________(2.400,00 €)

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο

Επισκευή και βαφή των τοιχίων από σκυρόδεμα στο όριο του γηπέδου ποδοσφαίρου 

Τιμή: 120 μ²Χ 4€/μ² 

Τιμή μονάδος εργασίας σε ευρώ: τετρακόσια ογδόντα ευρώ   

___________________________________________________________ (480,00 €)

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο

Επισκευή και βαφή των οριζόντιων επιφανειών των τοιχίων (καπάκια) 

Τιμή: 75 μ² Χ 5€/μ²

Τιμή μονάδος εργασίας σε ευρώ: τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ

 ___________________________________________________________ (375,00 €)

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο

 Επισκευή και βαφή των τοιχίων από σκυρόδεμα 

Τιμή: 120 μ² Χ 4,5€/μ²  

Τιμή μονάδος εργασίας σε ευρώ: πεντακόσια σαράντα ευρώ 

 _____________________________________________________________(540,00 €)

Αγία Παρασκευή,   28/ 9 / 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Αγίας Παρασκευής 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε/Α’

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο        1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  στην  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΒΑΦΗ  ΤΟΙΧΙΩΝ  ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ» σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές.

Όπου στην παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Πολιτιστικός, Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αυτός που θα ανακηρυχθεί για
την εργασία των ως άνω.

Α Ρ Θ Ρ Ο        2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
τις σχετικές διατάξεις του ν.4555/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο        3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι αντίστοιχες προς το είδος
της εκτελούμενης εργασίας, όπου υπάρχουν, τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών
και Δημοσίων Έργων και η κείμενη νομοθεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο       4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Σύμβαση,

2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

3. Το Τιμολόγιο της Μελέτης της Εργασίας,

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

5. Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Εργασίας,

6. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης της Εργασίας,

Α Ρ Θ Ρ Ο        5ο:   Ύπαρξη     πιστώσεων     :

Για την παροχή της εργασίας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας  Παρασκευής-  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  για το οικονομικό έτος  2020,
ΚΑΔ-15.6261.01: (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες-), ύψους 10.596,22€. 

Α Ρ Θ Ρ Ο        6ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, κατόπιν προσκλήσεως από την Υπηρεσία και
θα  υποβάλλονται  στη  γραμματεία  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  στην  οδό  τέρμα  Νότου.  Το  κριτήριο
κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη σε ευρώ προσφορά.
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Α Ρ Θ Ρ Ο        7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στη  συνολική  τιμή  της  εργασίας,  εννοείται  ότι  περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι  κρατήσεις  και
δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο        8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδος, που προκύπτουν από το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του Αναδόχου
είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και δεν αναθεωρούνται για κανένα
λόγο.

Α Ρ Θ Ρ Ο        9ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ     

Η εργασία θα εκτελείται ανάλογα με τις εντολές του Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αγίας  Παρασκευής  ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ και  σύμφωνα με  τη μελέτη,  αλλά μέσα στην
προβλεπόμενη συνολικά προθεσμία. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα με τις κατάλληλες
καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια), όπου θα επιτρέπουν να εκτελεστεί το έργο.

Η αποκομιδή των άχρηστων υλικών από τις εργασίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η επιλογή χρωμάτων των τοιχίων είναι του Οργανισμού.

Σε περίπτωση καθυστερήσεως των εργασιών επιβάλλονται στον Ανάδοχο, κυρώσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο        10ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

Η προθεσμία εκτελέσεως,  ορίζεται  για διάστημα έως 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Ο Ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στον Υπεύθυνο παρακολούθησης Πολιτικό
Μηχανικό του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να εκτελεί τις εργασίες. Μετά την οριζόμενη
προθεσμία επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Η παράδοση των τοιχίων θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων
φορολογικών  στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την
έκδοση  χρηματικών  ενταλμάτων  από  το  λογιστήριο  του  οργανισμού,  ενώ  δεν  θα  υπερβαίνει  τις
τριάντα (30) ημέρες. 

Α Ρ Θ Ρ Ο        11ο: ΣΥΜΒΑΣΗ

Η   σύμβαση τίθεται σε ισχύ,    από   την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την ανάρτηση του
στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η διάρκεια ισχύος της είναι έως 30 ημέρες.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία  της  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής
σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο        12ο: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η εργασία θα ελέγχεται από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει
εκ νέου τις υπηρεσίες του, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς εργασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο        13ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά καθώς και τα πιστοποιητικά τους θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας  ενώ θα πρέπει
να βασίζονται στις προδιαγραφές της ISO εφαρμογής 90011:2015 και να διατεθούν στον Οργανισμό.

Α Ρ Θ Ρ Ο        14ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που
προκαλείται από τον Ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Ανάδοχος.

Όλες οι αμοιβές προσωπικού της ανάδοχης εταιρείας,  οι  ασφαλιστικές  εισφορές,  τα υλικά και οι
μεταφορές θα βαρύνουν την ιδία.

Α Ρ Θ Ρ Ο        15ο:   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΔΑ: 97ΦΚΟΛΘΒ-Θ9Λ



Ο έλεγχος  της εργασίας  σε όλη τη διάρκειά της,  η μεταφορά και  το απαιτούμενο εργατοτεχνικό
προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Α Ρ Θ Ρ Ο        16ο:   Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο  ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  βαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το νομικό
πρόσωπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο        17ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το  αντικείμενο  της  Σύμβασης  θα  διατηρηθεί  αναλλοίωτο  κατά  την  εκτέλεσή  της  από  πλευράς
Αναδόχου.  Αιτιολογημένη  μείωση  του  αντικειμένου  επιτρέπεται  από  πλευράς  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
όταν συντρέχουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση μέρους της παρούσης
εργασίας.

Αγία Παρασκευή,   28/ 9 / 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Αγίας Παρασκευής 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε/Α’

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, αποκατάστασης και

ελαιοχρωματισμού των περιμετρικών τοιχίων  στο όριο του γηπέδου ποδοσφαίρου, στο Δημοτικό

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα οδού Νότου για

την άνω υπηρεσία- προμήθεια και την εξειδίκευση της πίστωσης η οποία ανέρχεται στο συνολικό

ποσό των 4.705,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-15.6261.01 

(με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή κτηρίων με τυχόν προμήθειες” )
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 και με αριθμό Πρωτογενούς Αιτήματος 20REQ007460288 2020-10-12, σύμφωνα με την με αριθμ.

26/2020 Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή

αναλύεται στην παρούσα εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 102 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                               Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,                              
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, 
                                                                                        Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                        Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

 

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                                      το αρχείο μας.

                                      Αγία Παρασκευή.............................................   

                                                             Η Γραμματέας

                                                

                                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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