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ΜΕΛΕΤΗ: Μεταφορές εν γένει του Ν.Π

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση 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.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.484,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τον ΚΑ 15.6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π.
έτους 2016.
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.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2
85,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ
10
70,00€
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ
4
140,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2
70,00€
ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2
70,00
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2
85,00
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2
70,00€
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο
Για την Έκθεση φωτογραφίας, τον μήνα Απρίλιο μεταφορά είκοσι (21) ταμπλό ξύλινων, μεγάλων
διαστάσεων, από το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Μαρ. Αντύπα & Σοφ. Βενιζέλου) στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου) και επιστροφή τους μετά το τέλος της έκθεσης στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης και στην αποθήκη των Εργαστηρίων Τέχνης (Νυμφών).
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και το προσωπικό που θα την
εκτελέσει.
Τιμή κόστους: 85,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Άρθρο 2ο
Για τις εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης, μεταφορά ηλεκτρικού πιάνου (κλαβινόβα), ντραμς
και δεκαοκτώ (18) βάθρων της χορωδίας από το Δ. Ωδείο Ηλιούπολης
Α) Στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου & Κουντουριώτη)
Β) Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» (Γαρδίκη & Σμόλικα)
Γ) Στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (κεντρική)
Δ) Στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου & Κουντουριώτη)
και η επιστροφή τους στο Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης μετά το τέλος της κάθε εκδήλωσης.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και το προσωπικό που θα την εκτελέσει.
Τιμή κόστους:70,00€, χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Άρθρο 3ο
Για τις αθλητικές εκδηλώσεις μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού
Α) Από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Λ. Σπύρου Λούη & Λ. Κύμης, Μαρούσι) στην πλατεία Φλέμινγκ
μεταφορά αψίδας αφετηρίας - τερματισμού και επιστροφή τους με το πέρας της εκδήλωσης.
Β) Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρηγόρης Γρηγορίου, το Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο
(Εθνάρχου Μακαρίου & Ηρώς Κωνσταντοπούλου) και το Β΄Αθλητικό Κέντρο (Παΐκου) στο χώρο των
εκδηλώσεων (εντός Ηλιούπολης), μεταφορά 2 μίνι μπασκετών, 2 τερμάτων ποδοσφαίρου, 2 τερμάτων
χάντμπωλ, 20 στρωμάτων γυμναστικής, 5 ταπήτων γυμναστικής, 10 τραπεζιών και 30 καρεκλών και
επιστροφή τους με το πέρας των εκδηλώσεων.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και το προσωπικό που θα την
εκτελέσει.
Τιμή κόστους: 140,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Άρθρο 4ο
Για τη λειτουργία του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» μεταφορά
εκατό (100) καρεκλών από την αποθήκη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης (Αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού) στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ηλιούπολης (Λεωφ. Ειρήνης 50) και επιστροφή τους μετά τη
λήξη της λειτουργίας του.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και το προσωπικό που θα την εκτελέσει.
Τιμή κόστους:70,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 5ο
Για τις εκδηλώσεις στην Έκθεση Βιβλίου μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών από το Δημοτικό
Αναψυκτήριο Ηλιούπολης (Μνησικλέους και Ύδρας) και από το Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην
πλατεία Εθνικής Αντίστασης (κεντρική) και επιστροφή τους στην αρχική τους θέση μετά το τέλος των
εκδηλώσεων.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και το προσωπικό που θα την εκτελέσει.
Τιμή κόστους: 70,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Άρθρο 6ο
Για τις εκδηλώσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας, μεταφορά είκοσι (21)
ταμπλό, ξύλινων, μεγάλων διαστάσεων από την αποθήκη των Εργαστηρίων Τέχνης Δήμου Ηλιούπολης
(Νυμφών) & το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Μαρ. Αντύπα & Σοφ. Βενιζέλου) στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ηλιούπολης (Νικομάχου) και επιστροφή τους στην αρχική τους θέση μετά το τέλος των εκδηλώσεων.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και το προσωπικό που θα την
εκτελέσει.
Τιμή κόστους: 85,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Άρθρο 7ο
Για τις εκθέσεις εργαστηρίων εικαστικών τεχνών μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών από το Δημοτικό
Αναψυκτήριο Ηλιούπολης (Μνησικλέους και Ύδρας) στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (κεντρική) και
επιστροφή των αντικειμένων στην αρχική τους θέση μετά το τέλος των εκθέσεων.
Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και το προσωπικό που θα την εκτελέσει.
Τιμή κόστους: 70,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά μεταφορά
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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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.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.484,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τον ΚΑ 15.6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π.
έτους 2016.
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 Συμβατικά Στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Προϋπολογισμός προσφοράς
4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 3ο Ισχύουσες Διατάξεις
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με
α)Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»
β) με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
γ) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731
δ) την υπ΄ αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, περί καθορισμού
των ορίων ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 4ο Επίβλεψη – Παραλαβή της Εργασίας - Πληρωμή
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε €2.484,60
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά μετά την έκδοση τιμολογίου και ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΑΡΘΡΟ 5ο Υπογραφή Σύμβασης – Χρόνος και Τόπος Εκτέλεσης της Εργασίας
Αμέσως μετά την ανάθεση των εργασιών, ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει, σε εύλογο χρονικό
διάστημα, τη σχετική σύμβαση.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των περιγραφόμενων εργασιών καθορίζεται από τη μέρα υπογραφής της
σύμβασης και μέχρι τον μήνα Δεκέμβριο του 2016. Οι εργασίες θα γίνουν όπως περιγράφονται στην

παρούσα μελέτη κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δίδεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 6ο Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά & παράδοση των
αντικειμένων καθώς και για την τοποθέτηση/χρήση υλικών που τυχόν χρησιμοποιήσει, κατά τη διάρκεια
εκτελέσεως της σύμβασης και ως εκ τούτου, εάν συμβούν ζημιές ή ατυχήματα στο πάσης φύσεως
προσωπικό του ή και σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και
αποθετική ζημία, που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών και το Νομικό Πρόσωπο δε θα
φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
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 τις ποινικές, για σωματικές βλάβες ή
ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο του. Υποχρεούται, επίσης,
να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και
όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών – εργασιών, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι
κατά περίπτωση τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές, κ.λπ. στα μεταφερόμενα αντικείμενα, λόγω απώλειας ή
κάποιας βλάβης, που υπέστησαν κατά την μεταφορά αυτών. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης των
τυχόν κατεστραμμένων ειδών, το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80.
ΆΡΘΡΟ 7Ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 8ο Διάφορα
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, ισχύουν οι διατάξεις
του ΠΔ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ11/Α), το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/163-2007), σε συνδυασμό με τον Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και οι συναφείς
διατάξεις των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

2

3

4

5
6
7

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

10

ΕΡΓΑΣΙΑ

4

ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

