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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του 
δημοτικού καταστήματος Αμαριανού, το οποίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
τοπικού πληθυσμού, προκειμένου το συγκεκριμένο κτίριο να καταστεί λειτουργικό.   
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  . 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες, μετά την έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου.  
 
Η υπηρεσία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται ως η 
χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης .   
 
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.800€ με ΦΠΑ24%, και προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, υπό τον Κ.Α. 64-6261.001, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται 
από τη ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 32999/11-2-2019 Απόφαση 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΨΓ7Χ7ΛΚ-ΥΤΙ)  όσον αφορά το Υποέργο(νέο): 
“Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων”).  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

Cpv : 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης  

1
Επισκευή και συντήρηση κεραμοσκεπούς 
στέγης 

14.000,00
κατ' 

αποκοπή
1 14.000,00 €

2
Επισκευή και συντήρηση παλαιών 
κουφωμάτων

200,00 m² 12 2.400,00 €

3
Επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης 

2.000,00
κατ' 

αποκοπή
1 2.000,00 €

4 Εργασίες μόνωσης κτιρίου 1.600,00
κατ' 

αποκοπή
1 1.600,00 €

20.000,00 €

4.800,00 €

24.800,00 €

ΦΠΑ 24%:

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 24%:

Περιγραφή
Τιμή 

μονάδας (€)
Δαπάνη (€)α/α

Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Ά ρ θ ρ ο  1ο 
Αντικείμενο – σκοπός της υπηρεσίας   
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού 
καταστήματος Αμαριανού, το οποίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του τοπικού 
πληθυσμού, προκειμένου το συγκεκριμένο κτίριο να καταστεί λειτουργικό.   
 
Α ρ θ ρ ο  2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 116,118,120,199,376,379 «Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'). 
 
Άρθρο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.Η σύμβαση μεταξύ αναθέτουσας αρχής  και αναδόχου. 
2.Η απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας  .  
3.Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4.Ο Προϋπολογισμός 
5.Η Προσφορά του Αναδόχου καθώς και τα συνημμένα σ’ αυτήν στοιχεία. 
 
Α ρ θ ρ ο  4ο 
Τρόπος διενέργειας  
Η υπηρεσία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται ως η 
χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης . 
 
Α ρ θ ρ ο  5ο 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σχετιζόμενοι με το αντικείμενο της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και τα ακόλουθα αναφερόμενα :   
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 



 

  

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή 
προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Α ρ θ ρ ο  6ο 
Σύμβαση , Χρόνος και Τόπος εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.β 
του Ν.4412/2016) εφόσον η συμβατική αξία προκύπτει μικρότερη των 20.000€ .  
Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016  .  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες, μετά την έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου.  
Ο τόπος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται επί  δημοτικού καταστήματος  Αμαριανού του Δήμου Μινώα  Πεδιάδας  
 
Α ρ θ ρ ο  7ο 
Χρηματοδότηση – Πληρωμή αναδόχου - Κρατήσεις 
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.800€ με ΦΠΑ24%, και προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, υπό τον Κ.Α. 64-6261.001, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται 
από τη ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 32999/11-2-2019 Απόφαση 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΨΓ7Χ7ΛΚ-ΥΤΙ)  όσον αφορά το Υποέργο(νέο): 
“Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων”).  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά ή τμηματικά, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης της 
σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις παραδοτέες 
υπηρεσίες όπως προκύπτει από το τιμολόγιο Π.Υ. αναδόχου και προϋπολογισμό της προσφοράς για το 
χρονικό διάστημα που έχει οριστεί σχετικά, συνάπτοντας και το σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής . 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και αμετάβλητο και δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση.  
 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας   βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. 
Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή . 
 
Α ρ θ ρ ο  8ο 
 Παρακολούθηση και Παραλαβή 
Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 
11.δ του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ως άνω νόμου. Κατά 
την διαδικασία  παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 



 

  

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Α ρ θ ρ ο  9ο 
Επίλυση Διαφορών , Εφαρμοστέο Δίκαιο , Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, ως και τυχόν 
διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα . 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν 
ολοκληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μίσθωσης μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) η σύμβαση δεν ολοκληρώνεται με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο  
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού 
καταστήματος Αμαριανού, το οποίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του τοπικού 
πληθυσμού, προκειμένου το συγκεκριμένο κτίριο να καταστεί λειτουργικό.   
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί για 2 μήνες, μετά την έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η αναφερόμενη υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 116,118,120,199,376,379 «Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'). 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
Cpv : 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης  

1. Επισκευή και συντήρηση κεραμοσκεπούς στέγης  
Η εργασία συμπεριλαμβάνει : 
- την καθαίρεση της παλαιάς επικεράμωσης, του σαθρού ξύλινου σκελετού της υφιστάμενης στέγης και της 
υφιστάμενης ψευδοροφής (εσωτερικά), καθώς και την απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης από αυτές 
της εργασίες. 
-την επισκευή στέγης (χρησιμοποιώντας φέρον οργανισμό και πέτσωμα από φουρνισμένη ξυλεία, 
ασφαλτόσπανο, μόνωση, τελαρωμα και επικεράμωση) , στη θέση της καθαιρεθείσας, μεγαλύτερης 
επιφάνειας αυτής κατά τις εντολές και υποδείξεις της επίβλεψης, επιδιώκοντας έτσι την απομάκρυνση των 
όμβριων υδάτων από το υφιστάμενο κανάλι (λούκι) συλλογής που βρίσκεται περιμετρικά του κτιρίου. 
-την επισκευή των υδρορροών του κτιρίου, αντικαθιστώντας τα παλαιά σαθρά τμήματα της . 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των υλικών και μικρουλικών για την έντεχνη και πλήρη 
εργασία.  
 

2. Επισκευή και συντήρηση παλαιών κουφωμάτων 



 

  

Η εργασία συμπεριλαμβάνει : 
- την καθαίρεση των παλιών κουφωμάτων, καθώς και την απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης από 
αυτές της εργασίες και την τοποθέτηση νέων (πόρτα εισόδου και 2 παράθυρα) αλουμινίου με διπλούς 
υαλοπίνακες . 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των υλικών και μικρουλικών για την έντεχνη και πλήρη 
εργασία.  
 

3. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
Η εργασία συμπεριλαμβάνει : 
- επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου : έλεγχος και αντικατάσταση υφισταμένων 
(κεντρικής παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ έως τον πίνακα, ηλεκτρικού πίνακα , αντικατάσταση καλωδίωσης 
και ρευματοδοτών)  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των υλικών και μικρουλικών για την έντεχνη και πλήρη 
εργασία.  

 

4. Εργασίες μόνωσης κτιρίου 
Η εργασία συμπεριλαμβάνει : 
- επίστρωση στεγανωτικής γάζας και τσιμεντοειδούς κυρίως στη βόρεια πλευρά του κτιρίου .  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των υλικών και μικρουλικών για την έντεχνη και πλήρη 
εργασία.  

 
 

Θραψανό , Σεπτέμβριος 2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Στυλιανός Τρουλλινός 

 Η προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 

 
  



 

  

 
 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                         
………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΔΡΑ : …………………………………………………………………………………………... 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………………………………... 
ΤΚ ……………...…. ΑΦΜ : ……………….………..…….. ΔΟΥ : ………………………. 
ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: …………………………………………………………………………………… 
ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :  …………………………………………………..………………………. 
ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 
Αρ. μελέτης 33/2020 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

Cpv : 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης  

1
Επισκευή και συντήρηση κεραμοσκεπούς 
στέγης 

κατ' 
αποκοπή

1

2
Επισκευή και συντήρηση παλαιών 
κουφωμάτων

m² 12

3
Επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης 

κατ' 
αποκοπή

1

4 Εργασίες μόνωσης κτιρίου
κατ' 

αποκοπή
1

ΦΠΑ 24%:

Προσφερόμενο Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 24%:

Περιγραφή
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 

(€)

Προσφερόμενη  
Δαπάνη (€)

α/α
Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα

Προσφερόμενο Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

 
 

 

Προσφερόμενο Τελικό Σύνολο (ολογράφως ) Ευρώ με ΦΠΑ 24% : ……………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ημερομηνία  …/…/2020 

 

 ……………………………………….. 
Υπογραφή - Σφραγίδα 

 


