
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ: 19497 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
                                                                                
                                                                   Προς:   
                                                                                    
                                                                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας  

<  Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό > 
         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, <Ανάθεση εργασιών σε υδραυλικό> με τη συνοπτική 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 2-10-2015  ημέρα Παρασκευή 
και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049049 & 
042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήμου. 
 

  
                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    
                                                                                    
                                                                         ΛΑΛΟΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή 
υδραυλικών & αρδευτικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου 
 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 137 / 15 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 6.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών-φθορών σε Δημοτικά 

κτίρια, Σχολεία, Γυμναστήρια, και κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με τη συμπλήρωση τιμολογίου και θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06 «Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

• την παρ. 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 «Περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών». 

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων». 

• το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

• το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις». 
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Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.500,00 € με 

Φ.Π.Α. 23 % και θα βαρύνει τον Κ.Α 02.30.6117.003 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή  υδραυλικών 

& αρδευτικών εγκαταστάσεων του Δήμου.» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 

 

Νέα Χαλκηδόνα, 31/08/2015 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ  

 
 
 

Χρήστος Κίτσιος 
Πολ. Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή 
υδραυλικών & αρδευτικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 137/15 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 6.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.:  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους  τεχνικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα 

πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα των προβλεπόμενων αδειών (επί ποινή αποκλεισμού), σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 87/1996, Π.Δ. 01/2013, Ν. 3982/2011, ΕΚ 303/2008). 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

 Να παρουσιάζεται εντός 4 ωρών από τη λήψη της εντολής από την Υπηρεσία . Σε περίπτωση 
καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα 10 € για κάθε ώρα καθυστέρησης. Σε 
περίπτωση μη εμφάνισης του θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση που θα υπογραφεί, η δε ρήτρα θα 
βεβαιώνεται και θα εισπράττεται υπέρ του Δήμου στην επόμενη πιστοποίηση που θα υποβάλλει. 

  

 Να ακολουθεί το πρόγραμμα επισκευών όπως αυτό  θα ορίζεται από την Υπηρεσία. 

 Να προσκομίζει στην Υπηρεσία δελτίο επισκευής όπου να αναγράφεται η βλάβη καθώς και τα υλικά 

που χρησιμοποιηθήκαν. 

 Να πληρώνει με δαπάνες του, το προσωπικό που απασχολεί και το ασφαλιστικό του ταμείο. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Ελένη Σγουράκη 

 
 

Χρήστος Κίτσιος 
Πολ. Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή 
υδραυλικών & αρδευτικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 137/15 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 6.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.:  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ημέρες) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Επισκευή βλαβών-

φθορών υδραυλικών 

& αρδευτικών 

εγκαταστάσεων 

130 40,50 5.265,00 

  ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  5.265,00 

  Φ.Π.Α. 23%   1.210,95    

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ         24,05 

  ΔΑΠΑΝΗ  6.500,00 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

                Νέα Χαλκηδόνα, 31/08/15 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Ελένη Σγουράκη 

 
 
 

Χρήστος Κίτσιος 
Πολ. Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή 
υδραυλικών & αρδευτικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 137/15 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 6.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.:  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ημέρες) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Επισκευή βλαβών-

φθορών υδραυλικών 

& αρδευτικών 

εγκαταστάσεων 

130   

  ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

  Φ.Π.Α. 23%       

  ΔΑΠΑΝΗ   

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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