
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ν. Φιλ/φεια:   24 /9/2015 
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθμ. Πρωτ: 19247 
ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
                                                                                
                                                                            
                                                                                 
                                                                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας 
< ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ > 

με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση 
εργασίας, < ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ > με τη 

συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,   με σφραγισμένες προσφορές,  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  30-9-2015 ημέρα  Τετάρτη 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. 2132049042  
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
δήμου. 
 
                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
                                                                         ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 28 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 8.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.: 02.30.6117.018 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 

στους ανελκυστήρες δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικού ελέγχου του 

πιστοποιημένου φορέα Control Lift Α.Ε., με σκοπό την άμεση πιστοποίηση, καταχώρηση και ασφαλή 

λειτουργία τους. 

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». 



2 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.500,00 € με 

Φ.Π.Α. 23 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6117.018 με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ανελκυστήρων 

Δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 κατά 8.500,00 €. 

 

Νέα Χαλκηδόνα, 15/07/2015 

 

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

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ  

 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 28 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 8.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.: 02.30.6117.018 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών στους ανελκυστήρες των παρακάτω 

δημοτικών κτιρίων: 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Δημαρχείο Δεκέλειας 97, Νέα Φιλαδέλφεια 

2 Νέο Δημοτικό κτίριο Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 

Χαλκηδόνα 

3 1ος Παιδικός Σταθμός Νέας 

Χαλκηδόνας 

Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, 

Νέα Χαλκηδόνα 

4 Πνευματικό Κέντρο Νέας 

Φιλαδέλφειας 

Ν. Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια 

5 Πνευματικό κέντρο 

Χαλκηδόνας 

Αγ. Αναργύρων 11, 

Νέα Χαλκηδόνα 

6 Δημοτικό Κοιμητήριο Κόκκινος Μύλος, Νέα Φιλαδέλφεια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (CPV-45313100-5) 

Οι παρακάτω εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν στους ανελκυστήρες των δημοτικών 

κτιρίων, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικού ελέγχου του πιστοποιημένου φορέα «Control Lift Α.Ε.», με 

σκοπό την άμεση πιστοποίηση, καταχώρηση και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Μετά την 

εκτέλεση των εργασιών, την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών – εξαρτημάτων και τον έλεγχο από 

τον ανάδοχο για την ασφαλή και ορθή λειτουργία των ανελκυστήρων, ο Δήμος θα καλέσει τον φορέα 

πιστοποίησης για τον επανέλεγχο και την τελική πιστοποίησή τους. Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και πρόσφατης 

κατασκευής. 
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1. Ανελκυστήρας Δημαρχείου (Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια). 

1.1. Τοποθέτηση πρεσοστάτη χαμηλής στον μπλόκ βαλβίδων στην αντλία. 

1.2. Αντικατάσταση συσκευής gamafon στο θάλαμο. 

1.3. Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο. 

1.4. Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα. 

1.5. Τοποθέτηση νέας ελαστικής επικάθισης και αντικατάσταση της υφιστάμενης με νέα, λόγω 
φθοράς. 

1.6. Τοποθέτηση φωτιστικού τύπου «χελώνας» στην οροφή του θαλάμου. 

1.7. Αντικατάσταση διακοπτών ορόφου και τερματικών διακοπτών, λόγω παλαιότητας. 

 

2. Ανελκυστήρας Νέου Δημοτικού κτιρίου (Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 
Χαλκηδόνα). 

2.1. Αντικατάσταση οθόνης LCD θαλάμου για ένδειξη ορόφου. 

 

3. Ανελκυστήρας 1ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας (Κρυστάλλη & Πεταλά, Ν. 
Χαλκηδόνα) 

Μηχανοστάσιο: 

3.1. Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή τους, για επαρκή 
φωτισμό μηχανοστασίου. 

3.2. Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου. 

3.3. Αντικατάσταση χρονικού διαδρομής στον πίνακα λειτουργίας. 

3.4. Τοποθέτηση led στάσης στον πίνακα λειτουργίας. 

3.5. Τοποθέτηση πλακέτας απεγκλωβισμού. 

 

Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

3.6. Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου. 

3.7. Τοποθέτηση δύο τεμαχίων οδηγών 80/80/9 μήκους περίπου 20 εκ. από την κάθε μεριά, στο 
κάτω μέρος των οδηγών. 

 

Θάλαμος ανελκυστήρα: 

3.8. Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο. 

3.9. Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου. 

3.10. Αντικατάσταση ολισθητήρων σασί και τοποθέτηση προσθηκών. 

3.11. Τοποθέτηση κάγκελου, περιμετρικά της οροφής. 

3.12. Αντικατάσταση φωτός ασφαλείας στη μπουτονιέρα του θαλάμου. 

3.13. Τοποθέτηση τηλεφώνου (εξωτερικού) στο θάλαμο, 
          συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης από το μηχανοστάσιο έως το θάλαμο. 
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4. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Τρυπιά 45, Ν. 
Φιλαδέλφεια). 

Μηχανοστάσιο: 

4.1. Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή τους, για επαρκή 
φωτισμό μηχανοστασίου. 

4.2. Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου. 

4.3. Αντικατάσταση επαγωγικού διακόπτη του πίνακα. 

4.4. Τοποθέτηση πρεσοστάτη υψηλής-χαμηλής και χειραντλίας δοχείου λαδιού. 

 

Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

4.5. Τοποθέτηση STOP στον πυθμένα του φρεατίου. 

4.6. Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα. 

4.7. Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου. 

4.8. Εργασίες για καλύτερη στήριξη θαλάμου στο πλαίσιο. 

4.9. Αντικατάσταση διακοπτών ορόφων. 

4.10. Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου. 

4.11. Αντικατάσταση κλειδαριάς ημιαυτόματης πόρτας δώματος. 

4.12. Τοποθέτηση συσκευής δοκιμής αρπάγης και έλεγχος αρπαγής του σασί. 

4.13. Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων. 

 

Θάλαμος ανελκυστήρα: 

4.14. Αντικατάσταση μπουτονιέρας θαλάμου με τηλέφωνο. 

4.15. Τοποθέτηση ποδιάς θαλάμου. 

4.16. Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου. 

 

5. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Χαλκηδόνας (Αγ. Αναργύρων 11, Ν. 
Χαλκηδόνα). 

5.1. Τοποθέτηση ποδιάς της αυτόματης πόρτας του 2ου ορόφου. 

5.2. Τοποθέτηση συστήματος απεγκλωβισμού αυτομάτων θυρών. 

5.3. Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου, ο οποίος θα πρέπει να καταλήγει σε δοχείο 
περισυλλογής στον πυθμένα του φρέατος ή απ’ ευθείας στο δοχείο λαδιού στο μηχανοστάσιο. 

 

6. Ανελκυστήρας Δημοτικού Κοιμητηρίου (Κόκκινος Μύλος, Ν. Φιλαδέλφεια). 

Προκειμένου να πιστοποιηθεί με το πρότυπο των μηχανών, ως αναβατόριο, θα πρέπει να γίνουν οι 

παρακάτω απαραίτητες τροποποιήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες 

ηλεκτρολογικές εργασίες: 

6.1. Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων και τοποθέτηση νέων με μπουτόν κλήσης, 
αποστολής και stop, τύπου μανιταριού. 
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6.2. Κατάργηση εσωτερικής μπουτονιέρας θαλάμου και τοποθέτηση καπακιού στη θέσης αυτής. 

6.3. Εγκατάσταση απαραίτητης ηλεκτρολογικής καλωδίωσης. 

 

 

 

  
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
  

 
Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 

 Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 



7 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 28 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 8.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.: 02.30.6117.018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Ανελκυστήρας Δημαρχείου 
(Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια). 

1.1 Τοποθέτηση πρεσοστάτη χαμηλής στον μπλόκ βαλβίδων στην αντλία. 250,00 

1.2 Αντικατάσταση συσκευής gamafon στο θάλαμο. 400,00 

1.3 Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο. 60,00 

1.4 Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα. 70,00 

1.5 Τοποθέτηση νέας ελαστικής επικάθισης και αντικατάσταση της 
υφιστάμενης με νέα, λόγω φθοράς. 

80,00 

1.6 Τοποθέτηση φωτιστικού τύπου «χελώνας» στην οροφή του θαλάμου. 30,00 

1.7 Αντικατάσταση διακοπτών ορόφου και τερματικών διακοπτών, λόγω 
παλαιότητας. 

250,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1.140,00 

2. Ανελκυστήρας Νέου Δημοτικού κτιρίου 
(Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα) 

2.1 Αντικατάσταση οθόνης LCD θαλάμου για ένδειξη ορόφου. 150,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 150,00 

3. Ανελκυστήρας 1ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας  
(Κρυστάλλη & Πεταλά, Ν. Χαλκηδόνα) 

  Μηχανοστάσιο: 

3.1 Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή 
τους, για επαρκή φωτισμό μηχανοστασίου. 

100,00 

3.2 Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου. 30,00 

3.3 Αντικατάσταση χρονικού διαδρομής στον πίνακα λειτουργίας. 400,00 

3.4 Τοποθέτηση led στάσης στον πίνακα λειτουργίας. 240,00 
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3.5 Τοποθέτηση πλακέτας απεγκλωβισμού. 500,00 

  Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

3.6 Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου. 250,00 

3.7 Τοποθέτηση δύο τεμαχίων οδηγών 80/80/9 μήκους περίπου 20 εκ. 
από την κάθε μεριά, στο κάτω μέρος των οδηγών. 

300,00 

  Θάλαμος ανελκυστήρα: 

3.8 Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο. 60,00 

3.9 Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου. 40,00 

3.10 Αντικατάσταση ολισθητήρων σασί και τοποθέτηση προσθηκών. 400,00 

3.11 Τοποθέτηση κάγκελου, περιμετρικά της οροφής. 180,00 

3.12 Αντικατάσταση φωτός ασφαλείας στη μπουτονιέρα του θαλάμου. 80,00 

3.13 Τοποθέτηση τηλεφώνου (εξωτερικού) στο θάλαμο, 
συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης από το μηχανοστάσιο έως το 
θάλαμο. 

65,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 2.645,00 

4. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας  
(Ν. Τρυπιά 45, Ν. Φιλαδέλφεια). 

  Μηχανοστάσιο: 

4.1 Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή 
τους, για επαρκή φωτισμό μηχανοστασίου. 

100,00 

4.2 Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου. 30,00 

4.3 Αντικατάσταση επαγωγικού διακόπτη του πίνακα. 50,00 

4.4 Τοποθέτηση πρεσοστάτη υψηλής-χαμηλής και χειραντλίας δοχείου 
λαδιού. 

350,00 

  Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

4.5 Τοποθέτηση STOP στον πυθμένα του φρεατίου. 30,00 

4.6 Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα. 70,00 

4.7 Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου. 35,00 

4.8 Εργασίες για καλύτερη στήριξη θαλάμου στο πλαίσιο. 100,00 

4.9 Αντικατάσταση διακοπτών ορόφων. 250,00 
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4.10 Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου. 150,00 

4.11 Αντικατάσταση κλειδαριάς ημιαυτόματης πόρτας δώματος. 45,00 

4.12 Τοποθέτηση συσκευής δοκιμής αρπάγης και έλεγχος αρπαγής του 
σασί. 

75,00 

4.13 Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων. 250,00 

4.14 Αντικατάσταση μπουτονιέρας θαλάμου με τηλέφωνο. 420,00 

4.15 Τοποθέτηση ποδιάς θαλάμου. 30,00 

4.16 Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου. 40,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 2.025,00 

5. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Χαλκηδόνας  
(Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα). 

5.1 Τοποθέτηση ποδιάς της αυτόματης πόρτας του 2ου ορόφου. 40,00 

5.2 Τοποθέτηση συστήματος απεγκλωβισμού αυτομάτων θυρών. 400,00 

5.3 Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου, ο οποίος θα πρέπει 
να καταλήγει σε δοχείο περισυλλογής στον πυθμένα του φρέατος ή 
απ’ ευθείας στο δοχείο λαδιού στο μηχανοστάσιο. 

40,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 480,00 

6. Ανελκυστήρας Δημοτικού Κοιμητηρίου 
(Κόκκινος Μύλος, Ν. Φιλαδέλφεια). 

6.1 Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων και τοποθέτηση νέων με 
μπουτόν κλήσης, αποστολής και stop, τύπου μανιταριού. 

100,00 

6.2 Κατάργηση εσωτερικής μπουτονιέρας θαλάμου και τοποθέτηση 
καπακιού στη θέσης αυτής. 

30,00 

6.3 Εγκατάσταση απαραίτητης ηλεκτρολογικής καλωδίωσης. 100,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6 230,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1.140,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 150,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 2.645,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 2.025,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 480,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6 230,00 
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  Απρόβλεπτες εργασίες 240,57 

  ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.910,57 

  Φ.Π.Α. 23% 1.589,43 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.500,00 

 

 

 

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

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 28 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 8.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.: 02.30.6117.018 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Ανελκυστήρας Δημαρχείου  
(Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια). 

1.1 Τοποθέτηση πρεσοστάτη χαμηλής στον μπλόκ βαλβίδων στην αντλία.   

1.2 Αντικατάσταση συσκευής gamafon στο θάλαμο.   

1.3 Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο.   

1.4 Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα.   

1.5 Τοποθέτηση νέας ελαστικής επικάθισης και αντικατάσταση της υφιστάμενης με 
νέα, λόγω φθοράς. 

  

1.6 Τοποθέτηση φωτιστικού τύπου «χελώνας» στην οροφή του θαλάμου.   

1.7 Αντικατάσταση διακοπτών ορόφου και τερματικών διακοπτών, λόγω 
παλαιότητας. 

  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   

2. Ανελκυστήρας Νέου Δημοτικού κτιρίου  
(Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα) 

2.1 Αντικατάσταση οθόνης LCD θαλάμου για ένδειξη ορόφου.   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2   

3. Ανελκυστήρας 1ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας 
 (Κρυστάλλη & Πεταλά, Ν. Χαλκηδόνα) 

  Μηχανοστάσιο: 

3.1 Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή τους, για 
επαρκή φωτισμό μηχανοστασίου. 

  

3.2 Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου.   
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3.3 Αντικατάσταση χρονικού διαδρομής στον πίνακα λειτουργίας.   

3.4 Τοποθέτηση led στάσης στον πίνακα λειτουργίας.   

3.5 Τοποθέτηση πλακέτας απεγκλωβισμού.   

  Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

3.6 Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου.   

3.7 Τοποθέτηση δύο τεμαχίων οδηγών 80/80/9 μήκους περίπου 20 εκ. από την 
κάθε μεριά, στο κάτω μέρος των οδηγών. 

  

  Θάλαμος ανελκυστήρα: 

3.8 Αντικατάσταση κουδουνιού με νέο με δυνατότερο ήχο.   

3.9 Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου.   

3.10 Αντικατάσταση ολισθητήρων σασί και τοποθέτηση προσθηκών.   

3.11 Τοποθέτηση κάγκελου, περιμετρικά της οροφής.   

3.12 Αντικατάσταση φωτός ασφαλείας στη μπουτονιέρα του θαλάμου.   

3.13 Τοποθέτηση τηλεφώνου (εξωτερικού) στο θάλαμο, συμπεριλαμβανομένης της 
καλωδίωσης από το μηχανοστάσιο έως το θάλαμο. 

  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3   

4. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας 
(Ν. Τρυπιά 45, Ν. Φιλαδέλφεια). 

  Μηχανοστάσιο: 

4.1 Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων φθορισμού και η ηλεκτρολογική σύνδεσή τους, για 
επαρκή φωτισμό μηχανοστασίου. 

  

4.2 Τοποθέτηση πρίζας μηχανοστασίου.   

4.3 Αντικατάσταση επαγωγικού διακόπτη του πίνακα.   

4.4 Τοποθέτηση πρεσοστάτη υψηλής-χαμηλής και χειραντλίας δοχείου λαδιού.   

  Φρεάτιο ανελκυστήρα: 

4.5 Τοποθέτηση STOP στον πυθμένα του φρεατίου.   

4.6 Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτήρων στα συρματόσχοινα.   

4.7 Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου.   
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4.8 Εργασίες για καλύτερη στήριξη θαλάμου στο πλαίσιο.   

4.9 Αντικατάσταση διακοπτών ορόφων.   

4.10 Τοποθέτηση πύρων (προφυλακτήρων) στη τροχαλία του εμβόλου.   

4.11 Αντικατάσταση κλειδαριάς ημιαυτόματης πόρτας δώματος.   

4.12 Τοποθέτηση συσκευής δοκιμής αρπάγης και έλεγχος αρπαγής του σασί.   

4.13 Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων.   

4.14 Αντικατάσταση μπουτονιέρας θαλάμου με τηλέφωνο.   

4.15 Τοποθέτηση ποδιάς θαλάμου.   

4.16 Τοποθέτηση Revision νέου τύπου στην οροφή του θαλάμου.   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4   

5. Ανελκυστήρας Πνευματικού Κέντρου Νέας Χαλκηδόνας 
(Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα). 

5.1 Τοποθέτηση ποδιάς της αυτόματης πόρτας του 2ου ορόφου.   

5.2 Τοποθέτηση συστήματος απεγκλωβισμού αυτομάτων θυρών.   

5.3 Τοποθέτηση σωλήνα υπερχείλισης του εμβόλου, ο οποίος θα πρέπει να 
καταλήγει σε δοχείο περισυλλογής στον πυθμένα του φρέατος ή απ’ ευθείας 
στο δοχείο λαδιού στο μηχανοστάσιο. 

  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5   

6. Ανελκυστήρας Δημοτικού Κοιμητηρίου 
(Κόκκινος Μύλος, Ν. Φιλαδέλφεια). 

6.1 Αντικατάσταση εξωτερικών μπουτονιέρων και τοποθέτηση νέων με μπουτόν 
κλήσης, αποστολής και stop, τύπου μανιταριού. 

  

6.2 Κατάργηση εσωτερικής μπουτονιέρας θαλάμου και τοποθέτηση καπακιού στη 
θέσης αυτής. 

  

6.3 Εγκατάσταση απαραίτητης ηλεκτρολογικής καλωδίωσης.   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4   
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  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6   

  Απρόβλεπτες εργασίες 240,57 

  ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

  Φ.Π.Α. 23%   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

 

 

 

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

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 28 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 8.500,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 Κ.Α.: 02.30.6117.018 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 

στους ανελκυστήρες δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικού ελέγχου του 

πιστοποιημένου φορέα Control Lift Α.Ε., με σκοπό την άμεση πιστοποίηση, καταχώρηση και 

ασφαλή λειτουργία τους. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η παροχή της υπηρεσίας διέπεται από 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». 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη (ανακοίνωση διενέργειας). 

β) Προσφορά. 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

ε) Τεχνική περιγραφή.  
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ΑΡΘΡΟ 4  

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με του άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ 

αυτούς που αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται 

μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της υπηρεσίας και θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο χρόνος 

λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη 

της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τη μελέτη. 

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το 

μειοδότη. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί άμεσα σε αντικατάσταση 

αυτής, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη της παροχής υπηρεσίας ή 

στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική 

Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη από τη στιγμή δήλωσης τυχόν 

αστοχίας ή βλάβης, εντός 24 ωρών από τη λήψη τηλεφωνήματος ή αποστολή fax ή e-mail. 

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες εκτελεσθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

της εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου 

παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από 

τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται 

καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Εάν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, παραστεί ανάγκη μεταβολής των ποσοτήτων των 

εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να συντάσσει συγκριτικό πίνακα προσδιορίζοντας τις αναγκαίες 

μεταβολές των κονδυλίων και της αντίστοιχης δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 

28/1980. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 

όλες τις εργασίες. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για 

μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, 

χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 

δήμου. Τον ίδιο βαρύνουν και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. 

 

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

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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