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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                            

   

 

          ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022 

Κ.Α.: 15.6414 

CPV: 60000000-8 

        

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας για τις μεταφορές αντικειμένων, αναγκαίων για 

τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων του Ν.Π. σε διάφορους χώρους 

του Δήμου Ηλιούπολης, η οποία  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής. 

 

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010,  του  Ν. 4412/2016 και του Ν. 4555/2018.  

 

Ο «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - Γρηγόρης Γρηγορίου» διατηρεί το δικαίωμα, 

σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, να διακόψει τις υπηρεσίες του αναδόχου στο σύνολο ή σε μέρος 

των μεταφορών,  που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.890,00€ (πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό των 5.294,50€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει»  του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π οικονομικού έτους 2022 ενώ για το ποσό των 595,50€   

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6414 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2023. 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  12/4/2022 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                            ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

        ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                                  ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                            

   

          ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022 

Κ.Α.: 15.6414 

CPV: 60000000-8 

        

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μεταφορά καρεκλών για 

πολιτιστική εκδήλωση στην 

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

 

Υπηρεσία  2 135,00 € 270,00 € 

2 Μεταφορά για Μουσική 

συναυλία στην Πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης Βιβλίου 

  

Υπηρεσία 2 130,00 € 260,00 € 

3 Μεταφορά για την Έκθεση 

Εικαστικών παιδικής 

Ζωγραφικής στο Μουσείο 

Εθνικής Αντίστασης 

 

 Υπηρεσία 2 250,00€ 500,00 € 

4  Μεταφορά για την Έκθεση 

Φωτογραφίας στο Εκθεσιακό 

Κέντρο Ηλιούπολης  

Υπηρεσία 2 120,00 € 240,00 € 

5 Μεταφορά για τη διοργάνωση 

της  Έκθεσης Εικαστικών  στην 

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

 

Υπηρεσία 2 150,00€ 300,00€ 

6 Μεταφορά για εκδήλωση στο 

Δημοτικό κινηματογράφο. 

  

Υπηρεσία  2 100,00 € 200,00 € 

7 Μεταφορά για θεατρική 

παράσταση στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

(παραστάσεις ενηλίκων) 

Υπηρεσία 4 210,00 € 840,00 € 

8 Μεταφορά  για θεατρική 

παράσταση στο Θέατρο του 

Μουσείου Εθνικής Αντίστασης ( 

τμήμα εφήβων) 

 

Υπηρεσία 2 150,00€ 300,00€ 

9 Μεταφορά για τη Χορωδιακή 

συνάντηση στο θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

 

Υπηρεσία 

 

2 

 

100,00 € 

 

200,00 € 

 

10 Μεταφορά για Συναυλία 

(αφιέρωμα στο Μ. Θεοδωράκη) 

Υπηρεσία 2 150,00€ 300,00€ 
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στο Δημοτικό Θέατρο 

Ηλιούπολης Δ. Κιντής . 

11 Μεταφορά για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης 

«Γνωριμία με το βουνό» 

 

 Υπηρεσία 2 130,00 € 260,00 € 

12 Μεταφορά για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας 

Δρόμου» 

Υπηρεσία 2 180,00€ 360,00€ 

13 Μεταφορά για εκδήλωση στο 

Θέατρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου 

Υπηρεσία 6 120,00 € 720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.750,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.140,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.890,00 € 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  12/4/2022 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                      ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

      ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                                            ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                   

          ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022 

Κ.Α.: 15.6414 

CPV: 60000000-8 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο  

Για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, μεταφορά 100 καρεκλών, 

από τις αποθήκες του Δήμου Ηλιούπολης, και την τοποθέτησή τους στο κέντρο της πλατείας. 

Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 

εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 135,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)   

 

Άρθρο 2ο  

Για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, μουσικών οργάνων, 

καρεκλών και αναλογίων. Η μεταφορά θα γίνει από τις εγκαταστάσεις των Μουσικών εργαστηρίων. 

Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 

εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 130,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ)   

 

Άρθρο 3ο  

Για την Έκθεση Εικαστικών παιδικής Ζωγραφικής στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μεταφορά γκρι ταμπλό 

από τις αποθήκες του Δήμου Ηλιούπολης. Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  

θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της Έκθεσης. 

Τιμή κόστους: 250,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)   

 

Άρθρο 4ο   

Για την Έκθεση Φωτογραφίας στο Εκθεσιακό Κέντρο μεταφορά 3 γκρι ταμπλό από τις αποθήκες του Δήμου 

Ηλιούπολης. Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά 

το τέλος της εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 120,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 5ο   

Για διοργάνωση Έκθεσης Εικαστικών, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, μεταφορά καθημερινή πρωί, 

χαμηλών τραπεζιών, αλυσίδων και γάντζων από το Ζωγραφικό Εργαστήρι (συμβολή οδών Νυμφών και 

Νικομάχου) στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. 

Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση θα γίνει μετά το τέλος της Έκθεσης, 

Κυριακή βράδυ. 

Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 6ο   

Μεταφορά για εκδήλωση στο Δημοτικό κινηματογράφο, ενός αναλογίου ομιλιών (πόντιουμ). Η επιστροφή 

στην αρχική του θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 100,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ)   
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Άρθρο 7ο   

Για θεατρική εκδήλωση (παράσταση θεατρικού εργαστηρίου) στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου 

(Σοφ. Βενιζέλου & Κουντουριώτου), κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου το πρωί,  μεταφορά: 

Α) Πέντε (5) κινούμενων «τοίχων», ξύλινης κατασκευής, διαστάσεων: Ύψος:2,20μ., Πλάτος 1,70μ. και 

Πάχος 50cm,με ροδάκια, από τις αποθήκες στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Β) Σκηνικών αντικειμένων από το Θεατρικό Εργαστήρι (Νυμφών & Νικομάχου) στο θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 

εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 210,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 8ο   

Για τη θεατρική παράσταση (τμήμα εφήβων) μεταφορά διαφόρων αντικειμένων από το Θεατρικό 

Εργαστήρι (Νυμφών & Νικομάχου), στο Θέατρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης. Η 

επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 

εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

 Άρθρο 9ο   

Για τη Χορωδιακή Συνάντηση στο  Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου,  μεταφορά βάθρων κατά τη διάρκεια 

Σαββατοκύριακου, το πρωί, καθώς και την τοποθέτησή τους στο χώρο. Η επιστροφή των ανωτέρω 

αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της εκδήλωσης 

Τιμή κόστους: 100,00 χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 10ο   

Για την πραγματοποίηση Μουσικής Συναυλίας (αφιέρωμα στο Μ. Θεοδωράκη) στο Δημοτικό Θέατρο 

Ηλιούπολης Δ. Κιντής, μεταφορά από τις εγκαταστάσεις των μουσικών εργαστηρίων βάθρων, καρεκλών , 

αναλογίων βαρέως τύπου και διαφόρων μουσικών οργάνων. Η επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων 

στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 11ο   

Για την Οργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης «Γνωριμία με το βουνό» κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου, το 

πρωί, διαφόρων υλικών (στρωματάκια γυμναστικής, μπάλες pilates, υλικά κατασκευών, μαξιλάρια, κ.λ.π)  

από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης (Μεσσηνίας & Δαμασκηνού) στους πρόποδες του Υμηττού, σε 

σημείο εύκολης πρόσβασης.                                                                                                                                                       

Τιμή κόστους: 130,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 12ο   

Για την Οργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου» κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου στην 

Πλατεία Φλέμινγκ,  μεταφορά Κυριακή  πρωί, ατομικά νερά, πανό μεγάλων διαστάσεων, είδη αθλητικού 

υλικού, ταμπλό, τραπεζάκια μεταλλικά και καρέκλες πλαστικές από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης 

(Μεσσηνίας & Δαμασκηνού). 

Τιμή κόστους: 180,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 13ο   

Μεταφορά για Εκδηλώσεις στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις εγκαταστάσεις των μουσικών 

εργαστηρίων. βάθρων, καρεκλών, αναλογίων βαρέως τύπου και διαφόρων μουσικών οργάνων. Η 

επιστροφή των ανωτέρω αντικειμένων στην αρχική τους θέση  θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 

εκδήλωσης. 

Τιμή κόστους: 120,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά μεταφορά 

(ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 
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Στο κόστος των ανωτέρω εργασιών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 13,  περιλαμβάνονται 

οι μεταφορές καθώς και το προσωπικό που θα τις εκτελέσει.  

 

 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  12/4/2022 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                            ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

        ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                                  ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                            

         ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022 

Κ.Α.: 15.6414 

CPV: 60000000-8 

        

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας για τις μεταφορές αντικειμένων, 

αναγκαίων για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και των δράσεων του Ν.Π. σε διάφορους χώρους του 

Δήμου Ηλιούπολης. 

 

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.890,00€ (πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό των 5.294,50€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει»  του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π οικονομικού έτους 2022 ενώ για το ποσό των 595,50€   

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6414 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2023. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως ένα 

(1) έτος. 

 

Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες εργασίες εκτέλεσης και είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.  

 

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - Γρηγόρης Γρηγορίου έχει το δικαίωμα, σε 

περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, να διακόψει τις υπηρεσίες του αναδόχου στο σύνολο ή σε μέρος των 

μεταφορών,  που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Τα στοιχεία της σύμβασης είναι: 

- Τεχνική Έκθεση  

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Τεχνική Περιγραφή  

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

- Προϋπολογισμός προσφοράς  

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016 

και του Ν. 4555/2018. 

  

 ΑΡΘΡΟ  4ο 

1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από  

αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το 

άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 

74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 

79 έως 81 του Ν.4412/2016. 

β) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή 

επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο 

αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 
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2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας   

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Η τιμή του συμβατικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια 

της παροχής υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.  

 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας μετά από τις τμηματικές παραδόσεις. Τα 

εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών δεν διαπιστώσει 

καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των 

τμηματικών εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π. και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες 

για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με 

την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του 

Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης μεταφοράς χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οι συμβαλλόμενοι θα 

φροντίσουν να εξευρεθεί και να οριστεί από κοινού αποδεκτή νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της 

μεταφοράς που αναβλήθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση του 

πρώτου των συμβαλλομένων. Για τη νέα μεταφορά θα ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και οι συμφωνίες 

του παρόντος. Σε περίπτωση ματαίωσης μιας εκδήλωσης, η αντίστοιχη μεταφορά ματαιώνεται οριστικώς 

και αζημίως για αμφότερα τα μέρη. 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της μεταφοράς λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει  

από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει 

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα  

ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή 

ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ αυτόν εργατοτεχνικό 

προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους 

ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του 

Ν.4412/2016.      

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς 

και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  12/4/2022 

 

  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                            ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

        ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                                  ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126675
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ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μεταφορά καρεκλών για πολιτιστική 

εκδήλωση στην Πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης 

Υπηρεσία  2   

2 Μεταφορά για Μουσική συναυλία 

στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

Βιβλίου 

Υπηρεσία 2 
  

3 Μεταφορά για την Έκθεση 

Εικαστικών παιδικής Ζωγραφικής στο 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 

 Υπηρεσία 2   

4  Μεταφορά για την Έκθεση 

Φωτογραφίας στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Ηλιούπολης  

Υπηρεσία 2 
  

5 Μεταφορά για τη διοργάνωση της  

Έκθεσης Εικαστικών  στην Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης 

Υπηρεσία 2   

6 Μεταφορά για εκδήλωση στο 

Δημοτικό κινηματογράφο. 

Υπηρεσία  2 
  

7 Μεταφορά για θεατρική παράσταση 

στο Θέατρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου (παραστάσεις ενηλίκων) 

Υπηρεσία 4 
  

8 Μεταφορά  για θεατρική παράσταση 

στο Θέατρο του Μουσείου Εθνικής 

Αντίστασης ( τμήμα εφήβων) 

Υπηρεσία 2   

9 Μεταφορά για τη Χορωδιακή 

συνάντηση στο θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

Υπηρεσία 2 

 

  

10 Μεταφορά για Συναυλία (αφιέρωμα 

στο Μ. Θεοδωράκη) στο Δημοτικό 

Θέατρο Ηλιούπολης Δ. Κιντής . 

Υπηρεσία 2   

11 Μεταφορά για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης «Γνωριμία με 

το βουνό»  

 Υπηρεσία 2 
  

12 Μεταφορά για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας 

Δρόμου» 

Υπηρεσία 2   

13 Μεταφορά για εκδήλωση στο Θέατρο 

του Δημαρχιακού Μεγάρου 

Υπηρεσία 6   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:…………………………………………………………………………………….. 

ΦΠΑ:……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:…..................................................................................................…………                                                               

                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


