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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Ταχ. Δ/νση: Νίκαια  41005 

Τηλ.: 2413 507246 
Fax : 2410 921868 
Πληροφορίες : Ν. Παπαχατζής 
 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΈΤΗ: 2019 – 2020 
ΣΥΝΟΛΟ: 184.560,00€ 

ΦΠΑ 24% 44.294,40€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 228.854,40€ 
 

 

ΈΤΟΣ: 2019 
ΣΥΝΟΛΟ: 107.660,00€ 

ΦΠΑ 24% 25.838,40€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 133.498,40€ 
 

 

ΈΤΟΣ: 2020 
ΣΥΝΟΛΟ: 76.900,00€ 

ΦΠΑ 24% 18.456,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 95.356,00€ 
 

ΚΑΕ: 02.20.6262.04 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού» 

ΚΑΕ: 02.20.6262.04 (2019 - 2020) Συνολική Αξία: 148.800,00€  

Για κάθε έτος αντίστοιχα: (2019: 86.800,00€) & (2020: 62.000,00€) 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
 

ΚΑΕ: 02.30.6261.14 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

ΚΑΕ: 02.30.6261.14 (2019 - 2020) Συνολική Αξία: 80.054,40€  

Για κάθε έτος αντίστοιχα: (2019: 46.698,40€) & (2020: 33.356,00€) 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Προϋπολογισμός Μελέτης 
3. Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Τιμολόγιο Μελέτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νίκαια 10/04/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
 

 Αρ.Πρωτ 6310 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 
  

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» η οποία 

υποδιαιρείται σε δύο διαφορετικά αντικείμενα 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού» 

Β. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

Όλες πάντως οι εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν αδιαίρετο αντικείμενο σε ότι 

αφορά στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι. Ήτοι δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές για μέρος μόνο του συνολικού αντικειμένου. 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού»  

Στα πλαίσια της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων (δίκτυο ΦΟΠ, πάρκων, πλατειών, παιδικών χαρών, γηπέδων ποδοσφαίρου, 

τέννις κ.λπ.) του Δήμου Κιλελέρ & συγκεκριμένα  των Δ.Ε. Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα, Νίκαιας 

και Πλατυκάμπου, απαιτείται ο έλεγχος, η καταγραφή, η αντικατάσταση, η συντήρηση και επισκευή 

του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Η εργασία συνίσταται στον έλεγχο, στην καταγραφή, 

στην αντικατάσταση των διαφόρων υλικών που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου ή 

έχουν υποστεί βλάβη, στην συντήρηση και στην επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Πίλλαρ, 

ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρικών γραμμών, στύλων ηλεκτροφωτισμού, λαμπτήρων και φωτιστικών 

σωμάτων, φρεατίων κλπ.). 

Β. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

Το Αντικείμενο των εργασιών είναι η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 

κτιρίων στις ΔΕ Αρμενίου, Κιλελερ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελερ. 

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, 

ελέγχων, ρυθμίσεων, προληπτικής συντήρησης, εργασίες αποκατάστασης των πάσης φύσεως βλαβών 

ως και μικροβελτιώσεις κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής 

και αποδοτική λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσης 

και της υποβληθείσης προσφοράς. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο εργασίες 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και υψηλού βαθμού ασφαλείας. 
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Η προμήθεια των λαμπτήρων και του λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτείται θα γίνεται με 

μέριμνα του Δήμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

Η εργασία Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού» θα εκτελείται από δύο συνεργεία για την αντικατάσταση των λαμπτήρων 

εφοδιασμένα έκαστο με ένα (1) καλαθοφόρο μηχάνημα και με το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό 

(ένα χειριστή και έναν ηλεκτρολόγο με τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες) ενώ για τις επισκευές 

των γραμμών και των πινάκων από ένα τρίτο συνεργείο, με κλειστό όχημα τύπου van, με δύο (2) 

ηλεκτρολόγους έναν τεχνίτη και έναν βοηθό, με τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες εκ των οποίων 

ο ένας θα πρέπει να διαθέτει και την κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, το οποίο θα αποτελεί 

το κινητό συνεργείο επισκευών και θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών των πινάκων διανομής 

ενέργειας (πίλαρ), ή των ηλεκτρικών γραμμών ή οποιασδήποτε βλάβης καθιστά το δίκτυο μη 

λειτουργικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπηρεσίας, επίσης απαιτείται και ένα τέταρτο όχημα με 

δύο (2) Ηλεκτρολόγους έναν τεχνίτη και έναν βοηθό, με τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες εκ των 

οποίων ο ένας θα πρέπει να διαθέτει και την κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης για την 

ικανοποίηση του Β. αντικειμένου ήτοι την «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – 

Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων», σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο ενδεικτικά έχει 

ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Για την απόδειξη πλήρωσης των ως άνω τεχνικών προδιαγραφών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν: 

2. Άδειες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και, ειδικά για τα καλαθοφόρα (Μ.Ε.), και τις 

εγκρίσεις τύπου και πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας τους, από τα οποία θα προκύπτουν 

τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

3. Εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν ισχύ. 

5. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (πλην των Μ.Ε.)  

6. Άδειες χειριστών Μ.Ε. και των ηλεκτρολόγων που πρόκειται να απασχολήσει για την εκτέλεση 

των εργασιών 

7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΟΡΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Α1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει επόπτη των ανωτέρων εργασιών που θα έχει υπό την εποπτεία 

του στις εκτελούμενες εργασίες. 

Α2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο 

νόμιμο φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του κράτους. 

Στις εργασίες δεν επιτρέπεται να εργάζεται αλλοδαπός, που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας στην 

Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή διεκδικήσεις λόγω 

τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένου θανάτου του προσωπικού του και επίσης, για διεκδικήσεις 

λόγω περιουσιακής ζημίας που μπορεί να εγερθούν εξαιτίας πράξεως αμέλειας, σφαλμάτων ή 

παραλείψεων του αναδόχου ή από κάποιον υφιστάμενό του. 



 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
«Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού» 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ)       (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) 

αα ααΧΤΚ ΧΤοπ_Κοιν Τοπ_Κοιν Δημ_Ενότητα Εβδομάδα Α' ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Β' ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

1 43 Ελευθέριο Ελευθερίου Λάρισας Πλατυκάμπου 1η 01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

2 49 Ομορφοχώρι Ομορφοχωρίου Πλατυκάμπου 1η 01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

3 
47 Μελισσοχώρι 

Μελισσοχωρίου 

Λάρισας 
Πλατυκάμπου 1η 

02_ΤΡΙΤΗ   

4 40 Γαλήνη Γαλήνης Λάρισας Πλατυκάμπου 1η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

5 50 Πλατύκαμπος Πλατυκάμπου Πλατυκάμπου 1η 04_ΠΕΜΠΤΗ   

6 41 Γλαύκη Γλαύκης Λάρισας Πλατυκάμπου 1η 05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

7 
2 

Μέγα 

Μοναστήρι 
Μεγάλου Μοναστηρίου Αρμενίου 1η 

  01_ΔΕΥΤΕΡΑ 

8 3 Αχίλλειο Νίκης Λάρισας Αρμενίου 1η   02_ΤΡΙΤΗ 

9 4 Νίκη Νίκης Λάρισας Αρμενίου 1η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

10 5 Σωτήριο Σωτηρίου Αρμενίου 1η   04_ΠΕΜΠΤΗ 

11 1 Αρμένιο Αρμενίου Αρμενίου 1η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12 48 Νάματα Ναμάτων Λάρισας Πλατυκάμπου 2η 01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

13 42 Πρόδρομος Γλαύκης Λάρισας Πλατυκάμπου 2η 01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

14 45 Μελία Μελίας Λάρισας Πλατυκάμπου 2η 02_ΤΡΙΤΗ   

15 44 Αναγέννηση Μελίας Λάρισας Πλατυκάμπου 2η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

16 46 Μόδεστος Μελίας Λάρισας Πλατυκάμπου 2η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

17 51 Χάλκη Χάλκης Πλατυκάμπου 2η 04_ΠΕΜΠΤΗ   

18 8 Καλαμάκι Καλαμακίου Λάρισας Κιλελέρ 2η   01_ΔΕΥΤΕΡΑ 

19 13 Νέο Περιβόλι Νέου Περιβολίου Κιλελέρ 2η   02_ΤΡΙΤΗ 

20 9 Κιλελέρ Κιλελέρ Λάρισας Κιλελέρ 2η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

21 10 Κοκκίνες Κιλελέρ Λάρισας Κιλελέρ 2η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

22 6 Αγναντερή Αγναντερής Λάρισας Κιλελέρ 2η   04_ΠΕΜΠΤΗ 

23 7 Αγροκήπιο Αγναντερής Λάρισας Κιλελέρ 2η   04_ΠΕΜΠΤΗ 

24 12 Μέλισσα Μελίσσης Λάρισας Κιλελέρ 2η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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25 11 Λοφίσκος Μελίσσης Λάρισας Κιλελέρ 2η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

26 
28 Νίκαια Νίκαιας Λάρισας Νίκαια 2η,3η 

05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

27 36 Νέα Λεύκη Νέας Λεύκης Νίκαια 3η 02_ΤΡΙΤΗ   

28 31 Κυπαρίσσια Μοσχοχωρίου Λάρισας Νίκαια 3η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

29 32 Μοσχοχώρι Μοσχοχωρίου Λάρισας Νίκαια 3η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

30 34 Μύρα Μύρων Λάρισας Νίκαια 3η 04_ΠΕΜΠΤΗ   

31 35 Σοφό Μύρων Λάρισας Νίκαια 3η 04_ΠΕΜΠΤΗ   

32 33 Καλό Νερό Μύρων Λάρισας Νίκαια 3η 05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

33 23 Κυπάρισσος Κυπαρίσσου Λάρισας Κραννώνος 3η   01_ΔΕΥΤΕΡΑ 

34 14 Άγιος Γεώργιος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης Κραννώνος 3η   02_ΤΡΙΤΗ 

35 19 Δοξαράς Δοξαρά Κραννώνος 3η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

36 27 Ψυχικό Ψυχικού Λάρισας Κραννώνος 3η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

37 26 Μικρό Βουνό Μικρού Βουνού Κραννώνος 3η   04_ΠΕΜΠΤΗ 

38 17 Άνω Βούναινα Βουναίνων Λάρισας Κραννώνος 3η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

39 18 Βούναινα Βουναίνων Λάρισας Κραννώνος 3η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

40 29 Δίλοφο Διλόφου Λαρίσης Νίκαια 4η 01_ΔΕΥΤΕΡΑ   

41 39 Χαρά Χαράς Νίκαια 4η 02_ΤΡΙΤΗ   

42 30 Ζάπειο Ζαπείου Νίκαια 4η 03_ΤΕΤΑΡΤΗ   

43 37 Νέαι Καρυές Νέων Καρυών Λάρισας Νίκαια 4η 04_ΠΕΜΠΤΗ   

44 38 Ρεύμα Νέων Καρυών Λάρισας Νίκαια 4η 05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

45 24 Κρύα Βρύση Μαυροβουνίου Λάρισας Κραννώνος 4η   01_ΔΕΥΤΕΡΑ 

46 25 Μαυροβούνι Μαυροβουνίου Λάρισας Κραννώνος 4η   01_ΔΕΥΤΕΡΑ 

47 21 Κραννών Κραννώνος Λάρισας Κραννώνος 4η   02_ΤΡΙΤΗ 

48 20 Κάμπος Κραννώνος Λάρισας Κραννώνος 4η   03_ΤΕΤΑΡΤΗ 

49 
15 Άγιοι Ανάργυροι 

Αγίων Αναργύρων 

Λάρισας 
Κραννώνος 4η 

  04_ΠΕΜΠΤΗ 

50 22 Αγία Παρασκευή Κυπαρίσσου Λάρισας Κραννώνος 4η   05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

51 
16 Μεσορράχη 

Αγίων Αναργύρων 

Λάρισας 
Κραννώνος 4η 

  05_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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«Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ)          (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 

15θήμερο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΜΕΡΑ αα ID_pol_dei Δημ_Ενότητα ααΧΤΚ ΧΤοπ_Κοιν Αρ Παροχής_9 Είδος Κτιρίου Ονομασία Κτιρίου ΤΜ 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 1 671 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440583494 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΈΙΟ (ΕΚΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΑΡΜΕΝΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 2 662 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440604200 ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 3 125 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440611502 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ  350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 4 622 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440583494 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 5 623 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440604200 ΚΤΙΡΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 6 123 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440600679 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 136 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440638557 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 400,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 8 126 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440611663 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 9 625 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440600678 ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  ΑΡΜΕΝΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 10 676 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440680374 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 11 624 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440610482 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 12 137 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440639829 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 13 121 Αρμενίου 1 Αρμένιο 440531255 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 14 535 Αρμενίου 2 

Μέγα 

Μοναστήρι 440514629 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 15 198 Αρμενίου 2 

Μέγα 

Μοναστήρι 440605861 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝ. Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ/ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 16 195 Αρμενίου 2 

Μέγα 

Μοναστήρι 440531274 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝ. Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 17 534 Αρμενίου 2 

Μέγα 

Μοναστήρι 440642419 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ. 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18 537 Αρμενίου 3 Αχίλλειο 440538420 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 19 652 Αρμενίου 3 Αχίλλειο 440617532 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 20 538 Αρμενίου 3 Αχίλλειο 440675914 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 350,00 
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1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 21 644 Αρμενίου 4 Νίκη 440631767 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 22 421 Αρμενίου 4 Νίκη 440531244 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΝΙΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 23 651 Αρμενίου 4 Νίκη 440609682 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΗΣ-

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 24 634 Αρμενίου 4 Νίκη 440538306 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 25 636 Αρμενίου 5 Σωτήριο 440549368 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 26 626 Αρμενίου 5 Σωτήριο 440531249 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 27 627 Αρμενίου 5 Σωτήριο 440531250 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 28 661 Αρμενίου 5 Σωτήριο 440631523 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 29 540 Κιλελέρ 6 Αγναντερή 440541541 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 30 113 Κιλελέρ 6 Αγναντερή 440531271 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 31 187 Κιλελέρ 8 Καλαμάκι 440616948 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 32 186 Κιλελέρ 8 Καλαμάκι 440616150 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 33 554 Κιλελέρ 8 Καλαμάκι 440615516 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 34 639 Κιλελέρ 8 Καλαμάκι 440527609 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 35 59 Κιλελέρ 8 Καλαμάκι 440531481 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 36 666 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440531233 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Δ. 

ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 37 541 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440666484 ΚΤΙΡΙΟ ΝΈΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 600,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 38 72 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440627674 ΚΤΙΡΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ - 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 39 645 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440588781 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 40 64 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440531233 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 41 61 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440514383 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ_ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 42 553 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440588786 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 43 542 Κιλελέρ 9 Κιλελέρ 440656836 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 490,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 44 638 Κιλελέρ 10 Κοκκίνες 440514384 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 45 544 Κιλελέρ 10 Κοκκίνες 440514440 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 300,00 
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1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 46 539 Κιλελέρ 11 Λοφίσκος 440640573 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΛΟΦΙΣΚΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 47 670 Κιλελέρ 11 Λοφίσκος 440583291 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΙΣΚΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 48 551 Κιλελέρ 11 Λοφίσκος 440583291 ΚΤΙΡΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΦΙΣΚΟΥ 

(πρώην νηπιαγωγείο) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 49 665 Κιλελέρ 12 Μέλισσα 440531229 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Δ. 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 50 247 Κιλελέρ 12 Μέλισσα 440531229 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 51 547 Κιλελέρ 13 Νέο Περιβόλι 440585567 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΈΟ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 52 315 Κιλελέρ 13 Νέο Περιβόλι 440531259 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Δ. Ν. 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 53 546 Κιλελέρ 13 Νέο Περιβόλι 440668813 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 54 548 Κιλελέρ 13 Νέο Περιβόλι 440618156 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 55 621 Κραννώνος 14 Άγιος Γεώργιος 440537606 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 56 572 Κραννώνος 14 Άγιος Γεώργιος 440537696 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 57 571 Κραννώνος 14 Άγιος Γεώργιος 440537696 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΕΤΡΙΝΟ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 58 3 Κραννώνος 14 Άγιος Γεώργιος 440537696 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 59 105 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440631680 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

_ΜΕΣΟΡΑΧΗ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 60 107 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440636604 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 400,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 61 565 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440531349 ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΠ. 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 62 562 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440602589 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 63 566 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440647304 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 64 564 Κραννώνος 15 

Άγιοι 

Ανάργυροι 440659590 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 600,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 65 567 Κραννώνος 16 Μεσορράχη 440631580 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 66 558 Κραννώνος 17 Άνω Βούναινα 441542650 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ 

ΒΟΥΝΑΙΝΑ 300,00 



10 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 67 559 Κραννώνος 18 Βούναινα 441600793 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΝΑΙΝΑ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 68 561 Κραννώνος 18 Βούναινα 441542051 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 69 560 Κραννώνος 18 Βούναινα 441542068 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 70 175 Κραννώνος 19 Δοξαράς 440512010 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΟΞΑΡΑ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 71 176 Κραννώνος 19 Δοξαράς 440531338 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 72 179 Κραννώνος 19 Δοξαράς 440604907 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΟΞΑΡΑ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 73 641 Κραννώνος 20 Κάμπος 440550038 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 74 555 Κραννώνος 20 Κάμπος 440555038 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 75 556 Κραννώνος 21 Κραννών 440531345 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 76 557 Κραννώνος 21 Κραννών 440555007 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 77 643 Κραννώνος 22 

Αγία 

Παρασκευή 440016457 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 78 574 Κραννώνος 23 Κυπάρισσος 440531330 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 79 575 Κραννώνος 23 Κυπάρισσος 440615457 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 80 573 Κραννώνος 23 Κυπάρισσος 440535545 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 81 207 Κραννώνος 25 Μαυροβούνι 440531362 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 82 213 Κραννώνος 25 Μαυροβούνι 440607352 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝ.ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 83 212 Κραννώνος 25 Μαυροβούνι 440546700 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 84 677 Κραννώνος 25 Μαυροβούνι 440679080 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 310,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 85 569 Κραννώνος 26 Μικρό Βουνό 441542386 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 

ΒΟΥΝΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 86 568 Κραννώνος 26 Μικρό Βουνό 441542325 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΒΟΥΝΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 87 527 Κραννώνος 27 Ψυχικό 440512325 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 88 529 Κραννώνος 27 Ψυχικό 440531336 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 89 412 Νικαίας 28 Νίκαια 440618899 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90 395 Νικαίας 28 Νίκαια 440537370 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 
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1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 91 406 Νικαίας 28 Νίκαια 440612786 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 92 380 Νικαίας 28 Νίκαια 440531282 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

(Κ.Α.Π.Η.) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 93 378 Νικαίας 28 Νίκαια 440673561 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 94 377 Νικαίας 28 Νίκαια 440673560 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 600,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 95 348 Νικαίας 28 Νίκαια 440637706 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΘΛ.ΕΓ ΝΙΚΑΙΑ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 96 364 Νικαίας 28 Νίκαια 440660663 ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 490,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 97 418 Νικαίας 28 Νίκαια 440623968 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 98 579 Νικαίας 28 Νίκαια 440679004 ΚΤΙΡΙΟ ΝΈΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 99 576 Νικαίας 28 Νίκαια 440623968 ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

(ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 100 382 Νικαίας 28 Νίκαια 440531288 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 101 674 Νικαίας 28 Νίκαια 440531288 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 310,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 102 342 Νικαίας 28 Νίκαια 440630382 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (πρώην Μουσική 

σχολή) 350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 103 679 Νικαίας 28 Νίκαια   

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 

ΝΙΚΑΙΑ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 104 577 Νικαίας 28 Νίκαια 440623943 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 400,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 105 580 Νικαίας 28 Νίκαια 440618386 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

(ΡΥΘΜΟΣ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 106 578 Νικαίας 28 Νίκαια 440537371 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 107 647 Νικαίας 28 Νίκαια 440531286 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 108 649 Νικαίας 28 Νίκαια 440588861 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

(κεντρική πλατεία) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 109 339 Νικαίας 28 Νίκαια 440626140 ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΙΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑ  350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 110 165 Νικαίας 29 Δίλοφο 440531314 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 111 168 Νικαίας 29 Δίλοφο 440623414 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ 350,00 
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1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 112 167 Νικαίας 29 Δίλοφο 440538933 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 113 646 Νικαίας 30 Ζάπειο 440584002 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 114 668 Νικαίας 30 Ζάπειο 440584000 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 115 617 Νικαίας 30 Ζάπειο 440584001 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 310,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 116 587 Νικαίας 30 Ζάπειο 440639395 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 117 586 Νικαίας 30 Ζάπειο 440531317 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΚΑΠΗ 

ΖΑΠΠΕΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 118 296 Νικαίας 31 Κυπαρίσσια 440543899 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 119 294 Νικαίας 32 Μοσχοχώρι 440531279 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 120 295 Νικαίας 32 Μοσχοχώρι 440543849 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 121 582 Νικαίας 33 Καλό Νερό 440610239 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟ 

ΝΕΡΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 122 631 Νικαίας 33 Καλό Νερό 440585701 ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 123 659 Νικαίας 33 Καλό Νερό 440585701 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 124 650 Νικαίας 34 Μύρα 440569578 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΡΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 125 102 Νικαίας 34 Μύρα 440531308 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΣΟΦΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 126 14 Νικαίας 34 Μύρα 440531313 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 127 12 Νικαίας 34 Μύρα 440531311 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΝ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 128 581 Νικαίας 34 Μύρα 440584384 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 129 630 Νικαίας 35 Σοφό 440584174 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 130 616 Νικαίας 36 Νέα Λεύκη 440582685 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 131 329 Νικαίας 36 Νέα Λεύκη 440612789 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΣ Ν.ΛΕΥΚΗΣ ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 132 327 Νικαίας 36 Νέα Λεύκη 440531280 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ 

ΛΕΥΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 133 619 Νικαίας 37 Νέαι Καρυές 440538595 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ 

ΚΑΡΥΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 134 585 Νικαίας 37 Νέαι Καρυές 440584000 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 135 584 Νικαίας 37 Νέαι Καρυές 440523740 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΚΑΡΥΩΝ 350,00 
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1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 136 620 Νικαίας 37 Νέαι Καρυές 440660422 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΚΑΡΥΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 137 533 Νικαίας 39 Χαρά 440531328 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 138 583 Νικαίας 39 Χαρά 440630831 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 490,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 139 96 Νικαίας 39 Χαρά 440608788 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΑΣ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΡΙΤΗ 140 97 Νικαίας 39 Χαρά 440612560 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΧΑΡΑΣ   300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 141 99 Νικαίας 39 Χαρά 440621302 ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΛΙΕΣ ΝΗΠ. ΚΟΙΝ. ΧΑΡΑΣ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 142 632 Νικαίας 39 Χαρά 440584022 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 143 660 Νικαίας 39 Χαρά 440639394 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΑΡΑΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 144 594 Πλατυκάμπου 40 Γαλήνη 440604624 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 145 614 Πλατυκάμπου 40 Γαλήνη 440524518 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 146 31 Πλατυκάμπου 40 Γαλήνη 440531177 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 147 667 Πλατυκάμπου 40 Γαλήνη 440524518 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 148 598 Πλατυκάμπου 41 Γλαύκη 440535093 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 149 675 Πλατυκάμπου 41 Γλαύκη 440535211 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 150 599 Πλατυκάμπου 41 Γλαύκη 440535115 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 151 43 Πλατυκάμπου 41 Γλαύκη 440531202 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 152 44 Πλατυκάμπου 41 Γλαύκη 440531204 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 153 89 Πλατυκάμπου 43 Ελευθέριο 440544542 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 154 657 Πλατυκάμπου 43 Ελευθέριο 440544585 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 155 87 Πλατυκάμπου 43 Ελευθέριο 440531163 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Δ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 156 595 Πλατυκάμπου 43 Ελευθέριο 440672891 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 157 229 Πλατυκάμπου 44 Αναγέννηση 440534949 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 158 238 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440623954 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΚΟΙΝ. 

ΜΕΛΙΑΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 159 600 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440534747 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 300,00 
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1ο 2ο 1ο ΤΕΤΑΡΤΗ 160 228 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440534856 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΑΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 161 227 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440531226 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ ΜΕΛΙΑ Β. 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 162 230 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440604176 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ ΜΕΛΙΑ 

(Πολιτιστικός Μελίας) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 163 234 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440611347 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΛΙΑΣ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 164 220 Πλατυκάμπου 45 Μελία 440531218 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΙΑΣ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 165 653 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440622664 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠ. 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 166 278 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440625157 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 167 262 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440531156 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 168 601 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440670097 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 169 281 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440630987 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 170 273 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440622285 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 171 267 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440600896 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 172 274 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440623164 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝ. 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ_ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 173 602 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440624143 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 174 654 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440622469 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠ. 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 175 260 Πλατυκάμπου 47 Μελισσοχώρι 440531155 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 176 628 Πλατυκάμπου 48 Νάματα 440603146 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΝΑΜΑΤΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 177 656 Πλατυκάμπου 48 Νάματα 440613985 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠ. 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΜΑΤΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 178 324 Πλατυκάμπου 48 Νάματα 440531213 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΜΑΤΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 179 597 Πλατυκάμπου 48 Νάματα 440535954 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΜΑΤΩΝ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΕΜΠΤΗ 180 596 Πλατυκάμπου 48 Νάματα 440608681 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΛΑΤΗ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 181 613 Πλατυκάμπου 49 Ομορφοχώρι 440505003 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 
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1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 182 610 Πλατυκάμπου 49 Ομορφοχώρι 440615937 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΠ. 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 183 429 Πλατυκάμπου 49 Ομορφοχώρι 440626950 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

Κ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ ΑΘΛ Κ ΚΟΙΝ 

ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ  350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 184 446 Πλατυκάμπου 49 Ομορφοχώρι 440534383 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 185 473 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440531188 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

_ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ (ΚΕΠ) 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 186 591 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440522191 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 187 593 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440621063 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 188 483 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440621064 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 490,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 189 592 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440522190 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ +36 Τ.Μ. ΠΡΟΚΑΤ 

2015 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 190 615 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440588753 ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 350,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 191 590 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440630268 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 600,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 192 588 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440634299 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 400,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 193 589 Πλατυκάμπου 50 Πλατύκαμπος 440674877 ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ) ΠΛΑΤΥΚΑΜΟΥ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 194 606 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440536612 ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 195 678 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440581201 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΑΛΚΗΣ 310,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 196 603 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440634131 ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΗΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 310,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 197 629 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440602233 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 198 607 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440531201 ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 199 609 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440531203 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 200 521 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440627617 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝ. ΧΑΛΚΗΣ  300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 201 608 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440531196 ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

1ο 2ο 1ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 202 664 Πλατυκάμπου 51 Χάλκη 440531203 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΗΣ 300,00 

           Σύνολο 64.560,00 
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           ΦΠΑ 24% 15.494,40 

           

Συνολική Δαπάνη (Συντήρηση 

Κτιρίων) 80.054,40 

 

Οι αναφερόμενες τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος του Δήμου Κιλελερ. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 
Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Η αρμόδια υπηρεσία, με απόφαση της, θα ορίσει υπάλληλο επόπτη των εργασιών με καθήκοντα εισηγητή, 

καθώς και επιπλέον υπαλλήλους (εφόσον απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών) με επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες με δυνατότητα 

παράτασης.  

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών είναι ο Δήμος Κιλελερ. 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης:  

Για κάθε μήνα ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα κάτωθι παραστατικά: 

• Μηνιαία συγκεντρωτική ΚΑΡΤΕΛΑ Ι των εντολών των εργασιών (Παράρτημα Διακήρυξης). 

• Μηνιαία συγκεντρωτική ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΙ των πραγματοποιηθέντων εργασιών (Παράρτημα 

Διακήρυξης). 

• Το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης των παλαιών – φθαρμένων υλικών και κουτιών συσκευασίας 

νέων λαμπτήρων, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κιλελερ  

• καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής των υλικών μεταξύ του Δήμου Κιλελερ και του 

ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού. 

Σε περίπτωση όπου για την ίδια θέση, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο και την ίδια χρονική περίοδο (μήνα) 

η εργασία επαναλαμβάνεται, θα παραλαμβάνεται μια φορά διότι θα θεωρείται κακοτεχνία και κακή 

εκτίμηση από τον ανάδοχο η προηγούμενη φορά. 

Αντίστοιχα ο ίδιος τρόπος θα ακολουθείται και στην εργασία ελέγχου, και επισκευής  των εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του συνόλου των δημοτικών κτιρίων και επισκευής  του δημοτικού δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κιλελερ 

Παρατάσεις η σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν4412/2016 χωρίς αύξηση 

του οικονομικού αντικειμένου. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 184.560,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2019 – 2020 

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 
 

 

 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020 (ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ) 

Αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη 

1 

Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού Μήνας 12,00 10.000,00 120.000,00 

2 

Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων Μήνας 24,00 2.690,00 64.560,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 184.560,00 

    ΦΠΑ 24% 44.294,40 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 228.854,40 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΚΑΕ: 02.20.6262.04 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού» 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020 (ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ) 

Αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – 

Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού Μήνας 12,00 10.000,00 120.000,00 24% 28.800,00 148.800,00 

         

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

Αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – 

Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού Μήνας 7,00 10.000,00 70.000,00 24% 16.800,00 86.800,00 

         

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2020 

αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – 

Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού Μήνας 5,00 10.000,00 50.000,00 24% 12.000,00 62.000,00 

 

 

Ανάλυση τιμής 
Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού 

   €/ημέρα Ημέρες €/Μήνα 

Για ένα καλαθοφόρο με Χειριστή & Ηλεκτρολόγο 195 20 3900 

      

αα Περιγραφή Ποσότητα 
Μονάδα 
Μέτρησης Τιμή Μονάδος Αξία [€] 

1 

Καλαθοφόρο 

Όχημα με Χειριστή 

& Ηλεκτρολόγο 2 Μήνας 3.900,00 7.800,00 

2 

VAN με 

Ηλεκτρολόγο & 

Βοηθό 1 Μήνας 2.200,00 2.200,00 

     10.000,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΚΑΕ: 02.30.6261.14 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020 (ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ) 

Αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – Επισκευή 

Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων Μήνας 24,00 2.690,00 64.560,00 24% 15.494,40 80.054,40 

         

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

Αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – Επισκευή 

Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων Μήνας 14,00 2.690,00 37.660,00 24% 9.038,40 46.698,40 

         

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2020 

αα Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα ΤΜ Δαπάνη %_ΦΠΑ ΦΠΑ_€ 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 

Εργασία 

Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και 

Συντήρηση – Επισκευή 

Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων Μήνας 10,00 2.690,00 26.900,00 24% 6.456,00 33.356,00 

 

Οι αναφερόμενες τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχο είδος του Δήμου Κιλελερ. 

  



21 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΕ: 02.20.6262.04 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού» για δύο συνεργεία με δύο(2) καλαθοφόρα όχηματα και επίσκεψη μία φορά το μήνα 

από κάθε οικισμό σύμφωνα με το πρόγραμμα (Πίνακας Ι) για πλήρες ωράριο εργασίας καθώς και ένα 

τρίτο συνεργείο για επισκευή βλαβών με όχημα τύπου VAN. Τιμή μονάδας: 10.000,00€/μήνα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΑΕ: 02.30.6261.14 «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων» για ένα συνεργείο με όχημα σύμφωνα με το πρόγραμμα (Πίνακας ΙΙ) για δύο 

επισκέψεις το μήνα για πλήρες ωράριο εργασίας . Τιμή μονάδας: 2.690,00€/μήνα. 
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Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 Άρθρο  1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Κιλελερ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κιλελερ 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελερ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Τμήμα Τεχνικών & ΗΜ έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου Κιλελερ. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία κλπ. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 

υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών . 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν,  

Τεύχη  Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες 

κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους  

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

Άρθρο 2.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι ο Δήμος Κιλελερ. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη 

πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επόπτη) να συμμετέχει σε 

συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα 

όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των έργων και  γενικά να παρέχει κάθε 

σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης 

προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες ή 

μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σε περίπτωση όπου δεν 

έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της μελέτης (άρα και το ποσό της σύμβασης) για την περαίωση του 

αντικειμένου εντός του συμβατικού χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως και 6 μήνες κατόπιν 

αιτήσεως του αναδόχου εντός του συμβατικού χρόνου και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ίδιο ή τον εξουσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο 

των Συμβατικών Τευχών. 
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Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που 

θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση 

των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο 

οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 

περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην 

έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 

γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή 

στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με 

πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να 

τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως 

οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 

θα  εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.  

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο “Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών”. 

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 

σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 

εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.  

Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα την εκτέλεση των εργασιών και επαφίεται στον ανάδοχο να 

καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα των εργασιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, 

ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών, με σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της 

ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 

αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν 

κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις εργατικές δαπάνες που θα προκύψουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές και έξοδα 

κίνησης του προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να συντηρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό με 

προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές. Ο ανάδοχος ή 

εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του 

Δήμου σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων 

σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους 

ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι’ αυτό προσωπικό.  

Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και 

σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 
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Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά μηχανολογικό εξοπλισμό που 

ανταποκρίνεται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές 

καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να 

κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Άρθρο 4.    ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς.  

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την 

Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.   

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Παραστατικά Πληρωμής. Ειδικότερα: 

Για κάθε μήνα ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα κάτωθι παραστατικά: 

• Μηνιαία συγκεντρωτική ΚΑΡΤΕΛΑ Ι των εντολών των εργασιών (Παράρτημα Διακήρυξης). 

• Μηνιαία συγκεντρωτική ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΙ των πραγματοποιηθέντων εργασιών (Παράρτημα 

Διακήρυξης). 

• Το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης των παλαιών – φθαρμένων υλικών και κουτιών συσκευασίας 

νέων λαμπτήρων, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κιλελερ  

• καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής των υλικών μεταξύ του Δήμου Κιλελερ και του 

ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Διευκρινίζεται ότι :  

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, κλπ. 
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Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα 

μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα  και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα 

λοιπά άρθρα της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της 

σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 

ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

Άρθρο 5.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

5.1  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

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 δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και αφαιρείται από τον λογαριασμό της 

εργασίας της χρονικής περιόδου που έχουν υποβληθεί.  

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. 

5.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. 

Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε 

περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη 

της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο). 

5.3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Δήμο αμέσως κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Ο ανάδοχος οφείλει για την 

αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό 

κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, 

η απόδειξη της όποιας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην 

υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε δύο (2) ημέρες  από τότε 

που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Αναδόχου για την ολική η μερική 

εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα 

νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτή. Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση 

εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οιονδήποτε λόγο. 

5.4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στο Δήμο αμέσως κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

Αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες  από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του 

Αναδόχου για την ολική η μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί 

την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτή. 
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Ο ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να 

διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του. 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς 

και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των 

μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα 

γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις 

περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία, ή τη 

σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών. 

Άρθρο 6.  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύει την Προκήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την παραλαβή του 

αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος 

δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα 

ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο 

ανήκει σ΄ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

6.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. 

6.3   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και 

οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

6.4   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα 
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είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στη σύμβαση ή αλλιώς 

κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να 

τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

6.5   Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη.  

6.6   Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται με fax ή e-mail, τα δε πρωτότυπα να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με 

υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7.   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ  

7.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας 

και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά την οικεία νομοθεσία. 

 7.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύει ο νόμος και κατόπιν η Διακήρυξη. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 

οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

7.3  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από την οικεία 

νομοθεσία ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων 
Ηλεκτροφωτισμού» 

 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Στα πλαίσια της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Κιλελέρ & συγκεκριμένα  των Δ.Ε. Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου, απαιτείται 

ο έλεγχος, η καταγραφή, η αντικατάσταση, η συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού. Η εργασία συνίσταται στον έλεγχο, στην καταγραφή, στην αντικατάσταση των 

διαφόρων υλικών που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου ή έχουν υποστεί βλάβη, στην 

συντήρηση και στην επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Πίλλαρ, ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρικών 

γραμμών, στύλων ηλεκτροφωτισμού, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, φρεατίων κλπ.). 

Με τον όρο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εννοούνται το δίκτυο του Δημοτικού Φωτισμού (κολώνες 

του ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού που ηλεκτροδοτείται από τα πίλλαρ ιδιοκτησίας 

του Δήμου Κιλελερ όπως π.χ. Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Οδών, Πλατειών, Πάρκων, Πεζοδρόμων, 

Αλσυλίων γηπέδων ποδοσφαίρων, τένις κλπ 

Με τον όρο υλικά δικτύου ηλεκτροφωτισμού εννοούνται (οι κολώνες ηλεκτροφωτισμού, οι 

βραχίονες που στηρίζονται στην κολώνα και σε αυτούς τα φωτιστικά σώματα, τα φρεάτια διέλευσης, τα 

καλώδια τροφοδοσίας τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε σωλήνες στο έδαφος και συνδέουν μέσω των 

φρεατίων τις κολώνες φωτισμού, τα καλώδια τροφοδοσίας, από το φρεάτιο μέσω της θυρίδας που είναι 

τοποθετημένες οι ταμπακιέρες με τις ασφάλειες, για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων, οι 

αγωγοί γείωσης, τα ηλεκτρόδια γείωσης, το μεταλλικό κιβώτιο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο μετρητής 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ο ηλεκτρικός πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο ηλεκτρικός 

πίνακας με όλο το διακοπτικό υλικό ελέγχου και ασφάλειας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ). 

Για την αντικατάσταση των απαραίτητων υλικών που έχουν υποστεί βλάβη καθώς και για την 

συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, απαιτείται εργασία εξειδικευμένου προσωπικού 

με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για ηλεκτρολογικές εργασίες. Το αντικείμενο των 

εργασιών αφορά στον έλεγχο, καταγραφή, επισκευή, αντικατάσταση και συντήρηση από μικρο βλάβες και 

από φυσιολογική φθορά που προέκυψαν ή θα προκύψουν στα υλικά του δικτύου ηλεκτροφωτισμού όλων 

των Δ.Ε. του Δήμου Κιλελερ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στο αντικείμενο των εργασιών η ανίχνευση των 

βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και η έγγραφη αναφορά προς την υπηρεσία για την 

έκταση της βλάβης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό που θα υποβάλει ο ανάδοχος στον Δήμο Κιλελερ. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας η αποκατάσταση εκτεταμένων 

βραχυκυκλωμάτων όπου απαιτείται εκσκαφή και αντικατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα η καταστροφή των πίλλαρ από πρόσκρουση ή άλλη αιτία. Δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα η ολοσχερής καταστροφή του ηλεκτρικού πίνακα από βραχυκύκλωμα 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, δηλαδή δεν προέκυψε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης της 

εγκατάστασης από τον ανάδοχο. Η εργασία αντικατάστασης κολώνας φωτισμού μετά από πρόσκρουση ή 

άλλη αιτία που καθιστά επικίνδυνη την παραμονή της, συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση η κολώνα ηλεκτροφωτισμού η οποία ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κιλελερ θα 

απομακρύνεται άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση. Όσον αφορά τις κολώνες φωτισμού ιδιοκτησίας του 

ΔΕΔΔΗΕ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το τμήμα βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς 

καμία καθυστέρηση. Δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κολώνας φωτισμού, η προμήθεια του 

πίλλαρ, ο ηλεκτρικός πίνακας με όλο το διακοπτικό υλικό καθώς και τα καλώδια, οι σωληνώσεις και 

φρεάτια. Τα παραπάνω υλικά θα τα προμηθεύεται ο Δήμος Κιλελερ και θα τα παραδίδει στον Ανάδοχο ή 

θα του ανατίθεται από την υπηρεσία, μετά από ειδική συμφωνία, η άμεση αποκατάσταση της βλάβης για 

την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. 
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Ο έλεγχος αφορά στην καλή λειτουργία και στην ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς. (Πίλλαρ, Ηλεκτρικός πίνακας, φρεάτια, γειώσεις κλπ) 

Η καταγραφή αφορά στον προσδιορισμό κάθε προβλήματος που θα προκύψει στην ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στην έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας. 

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού που έχουν υποστεί βλάβη, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

που έχουν υποστεί βλάβη, αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων φωτισμού με νέους λαμπτήρες νέας 

τεχνολογίας π.χ. τύπου LED, αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα 

νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει ο Δήμος Κιλελερ συμπεριλαμβάνονται 

στη τιμή της παρούσας. Όλα τα υλικά (λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα που είναι προς αντικατάσταση είτε 

αυτών που έχουν υποστεί βλάβη είτε αυτών που αντικαθίστανται με νέα) τα προμηθεύεται ο Δήμος 

Κιλελερ και τα παραδίδει στον ανάδοχο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και πρόγραμμα του Δήμου 

Κιλελερ. 

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κιλελερ έχει ψηφιοποιηθεί και οι θέσεις των ιστών εμφανίζονται 

σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών με αναφορά στον αριθμό του ιστού καθώς και σε άλλα περιγραφικά 

στοιχεία που αφορούν το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Η εφαρμογή φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Κιλελερ https://www.kileler.gov.gr/dimotikos-fotismos.html 

Η καταγραφή των βλαβών, αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων κλπ γίνεται με αναφορά 

στον αριθμό του ιστού ο οποίος αναγράφεται σε μεταλλικό ταμπελάκι το οποίο είναι τοποθετημένο σε 

κάθε ιστό. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε ταμπελάκια τα οποία έχουν απομακρυνθεί για 

οποιοδήποτε λόγο να τα αντικαθιστά. Σε ότι αφορά νέες κολώνες φωτισμού είτε αυτές έχουν τοποθετηθεί 

από τον ΔΕΔΔΗΕ ή από τον Δήμο Κιλελερ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί νέο ταμπελάκι 

ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία του Δήμου Κιλελερ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συναρμολογεί και να παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης – 

παραλαβής, φωτιστικό σώμα και βραχίονα στον ΔΕΔΔΗΕ, το φωτιστικό σώμα και βραχίονα, ο ανάδοχος 

θα τα παραλαμβάνει από την υπηρεσία, στα πλαίσια της επέκτασης του Δημοτικού φωτισμού που 

υλοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της τήρησης της ασφάλειας και της ακεραιότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πλατείες, πάρκα, 

πεζοδρόμους, αλσύλια κλπ είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης 

και να μεριμνά για την ασφαλή παροχή ενέργειας σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση 

στον Δήμο Κιλελερ για χρήση της ηλεκτρικής παροχής δύο τουλάχιστον ημέρες πριν να λάβει χώρα η 

εκδήλωση. Για την παραπάνω υπηρεσία ο ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση. 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να συντάξει φύλλο ελέγχου 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για κάθε πίλλαρ ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλελερ σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπαίθρου. Το φύλλο ελέγχου καθώς και κάθε άλλο 

έγγραφο απαραίτητο για την υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ το οποίο θα συντάξει και θα υποβάλλει ο Ανάδοχος 

συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του, δηλαδή ο ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση. Ο 

έλεγχος των γειώσεων θα πραγματοποιηθεί με πιστοποιημένο όργανο. Ο φάκελος πιστοποίησης του 

οργάνου θα υποβληθεί στην υπηρεσία προς έγκριση. 

Οι εργασίες που θα προκύψουν μετά τον έλεγχο θα υποβληθούν από τον ανάδοχο, στην υπηρεσία με τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό για έγκριση και θα εκτελεστούν ύστερα από απόφαση του Δήμου Κιλελερ. Οι 

εργασίες αυτές δύνανται να ανατεθούν στον Ανάδοχο κατόπιν ειδικής συμφωνίας. 

 

Ενδεικτικά η Μηνιαία συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού σε όλες τις  Δ.Ε. του Δήμου Κιλελερ αφορά 

στην: 

 Μηνιαία επίσκεψη – επιθεώρηση σ’ όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των Δ.Ε. του Δήμου Κιλελερ 

 αντικατάσταση λαμπτήρων στο δίκτυο φωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ. καθώς επίσης και στα δημοτικά 

πάρκα, πλατείες αλσύλλια και πεζοδρόμους. Η ισχύς των νέων ηλεκτρικών λαμπτήρων θα είναι η 

ίδια με αυτή του κατεστραμμένου λαμπτήρα. Η τοποθέτηση λαμπτήρα μικρότερης ή μεγαλύτερης 

ηλεκτρικής ισχύος θα εγκρίνεται από την υπηρεσία πριν την τοποθέτηση αυτού. 

 αντικατάσταση εκκινητών. 
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 αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων- μετασχηματιστών αντίστοιχων 

της ηλεκτρικής ισχύος των λαμπτήρων και του τύπου αυτών. 

 αντικατάσταση των ντουί των φωτιστικών σωμάτων. 

 επισκευή φωτιστικών σωμάτων. 

 τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων μετά από έγκριση της υπηρεσίας. 

 αντικατάσταση ασφαλειών πίνακα και ακροκιβωτίου 

 αντικατάσταση διαφανούς κώδωνα (μπάλα) 

 Αντικατάσταση προβολέα 

 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και γειώσεων, ως προς την επικινδυνότητά του και άμεση αναφορά 

στην υπηρεσία. 

 Έλεγχος θυρίδων και ασφαλειών ιστών 

 Αντικατάσταση θυρίδων με νέες από πλαστικά ή μεταλλικά μέρη τα οποία θα προσφέρουν πλήρη 

μηχανική και ηλεκτρική προστασία. 

 Εγκατάσταση ρελέ διαφυγής όπου δεν υπάρχει και έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

Το κόστος προμήθειας των ρελέ διαφυγής βαρύνει τον Δήμο Κιλελερ. 

 

Όλα τα παλαιά – φθαρμένα υλικά που έχουν αντικατασταθεί θα παραδίδονται, στην αποθήκη της 

υπηρεσίας, ύστερα από συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβής υλικών του Δήμου Κιλελερ, με 

πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και θα αφορά στη συντήρηση 

του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα παραδίδονται τα κουτιά συσκευασίας των νέων λαμπτήρων που θα 

αντικαθίστανται. 
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Β. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 

 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Το Αντικείμενο των εργασιών είναι η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων στις 

ΔΕ Αρμενίου, Κιλελερ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελερ. 

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, 

ρυθμίσεων, προληπτικής συντήρησης, εργασίες αποκατάστασης των πάσης φύσεως βλαβών ως και 

μικροβελτιώσεις κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική 

λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσης και της υποβληθείσης 

προσφοράς. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο εργασίες πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας και υψηλού βαθμού ασφαλείας. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών ή 

ελαττωμάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που προϋφίστανται κατά την έναρξη της περιόδου 

συντήρησης και η οποία είναι αναγκαία ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να λειτουργούν ομαλά και να 

συντηρούνται απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η αποκατάσταση αυτή, αναλόγως της 

φύσης και της έκτασής της, θα γίνει είτε στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης και μέσα στο συμβατικό 

αντικείμενο, είτε ως εξωσυμβατική εργασία με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα για 

ανάλογες περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της περιόδου 

συντήρησης. 

Στο συμβατικό αντικείμενο των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, θα ενσωματώνονται χωρίς πρόσθετο 

τίμημα, και όλες οι προστιθέμενες (λόγω συμπλήρωσης, βελτίωσης ή αντικατάστασης λόγω παλαιότητας) 

συναφείς εγκαταστάσεις (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας για νέες κλιματιστικές μονάδες κλπ), εφόσον 

υλοποιηθούν μέσα στο χρόνο συντήρησης και δεν καλύπτονται από την εγγύηση του αντίστοιχου 

προμηθευτή. 

Οι εργασίες συντήρησης αναλυτικότερα και ο χρόνος εκτέλεσης κάθε μιας απ’ αυτές (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) καθορίζονται παρακάτω. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κτιρίων, αποδυτηρίων γηπέδων, 

αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, φωτισμού των γηπέδων, βλέπε συνημμένη κατάσταση κτιρίων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ, όπως ειδικότερα περιγράφονται ομαδοποιημένες στις εξής κατηγορίες: 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιλαμβάνονται: 

 

Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και κινητήρες (πλην ανελκυστήρων) 

Καλωδιώσεις, ασφάλειες, διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικοί πίνακες φωτισμού και κίνησης (πλην των πινάκων 

των ανελκυστήρων) φωτεινές επιγραφές, φωτιστικά γενικά (με λαμπτήρες πυράκτωσης, φθορισμού, 

αλογόνου, LED, κλπ) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προβολείς χώρου και γηπέδων,  φωτιστικά 

ασφαλείας, αντλίες υπογείων, ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, πυρόσβεσης μετά των ηλεκτρικών 

πινάκων τους, θερμοσίφωνες, οι ηλεκτρικές κλειδαριές (κυπρί) των εσωτερικών και εξωτερικών θυρών 

και οι καλωδιώσεις τους. 

Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (ακίδες, καλώδια, γειώσεις, συντήρηση, έλεγχοι και μετρήσεις). 

Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων (πλην συναγερμού – πυρανίχνευσης): 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (καλωδιώσεις, τερματικές απολήξεις – πρίζες, patch panel) πλην του 

εξοπλισμού Η/Υ (server, τερματικά, οθόνες, εκτυπωτές κλπ). 

Τηλεφωνικό δίκτυο (τ/φ γραμμές, πρίζες, κατανεμητές ορόφων κλπ) πλην τηλεφωνικού κέντρου και τ/φ 

συσκευών 
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Μεγαφωνική εγκατάσταση (καλωδιώσεις, ρυθμιστικά έντασης, μεγάφωνα, μικρόφωνα) πλην βλαβών των 

ηλεκτρονικών μερών των ενισχυτών, κασετοφώνου κλπ που θα αποκαθίστανται από τρίτους με επιμέλεια 

του αναδόχου και έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία του Δήμου Κιλελερ. 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

Οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, πλην όμως λόγω 

της πλήρους ανεξαρτησίας με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις καθώς και την εξειδίκευση που απαιτούν θα 

συντηρούνται από τρίτους με επιμέλεια του αναδόχου και έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία του 

Δήμου Κιλελερ. 

 
Άρθρο 2 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Εργασίες εντός συμβατικού τιμήματος  
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: 

Οι εργασίες τακτικής και προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που 

σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το συμβατικό αντικείμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή τους 

κατάσταση και να διαγνωστούν τυχόν δυσλειτουργίες ή ελαττώματα. 

Οι εργασίες τακτικής και προληπτικής συντήρησης των ως άνω εγκαταστάσεων προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και το ομαλό επίπεδο απόδοσής τους. 

• Η αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών, δυσλειτουργιών κλπ που υφίστανται κατά την 

έναρξη της περιόδου συντήρησης ή αυτών που θα διαπιστωθούν είτε κατά τον τακτικό έλεγχο και 

συντήρηση, είτε εκτάκτως όταν προκύψουν και οποτεδήποτε διαπιστωθούν είτε από το συντηρητή, είτε 

κατόπιν ειδοποιήσεώς του από την υπηρεσία του Δήμου Κιλελερ. 

• Μικρής έκτασης βελτιώσεις των εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους ή να μεγιστοποιήσουν την ασφαλή λειτουργία τους. 

• Οι εργασίες εκείνες που προκύπτουν από υπαιτιότητα του αναδόχου (όπως αμέλεια, πλημμελή ή 

κακή συντήρηση κλπ). Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων που θα 

προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται 

και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της υπηρεσίας του Δήμου Κιλελερ για την ανάγκη επισκευής 

των εγκαταστάσεων) και γενικά οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα αποκαθίστανται από αυτόν 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Κιλελερ στις δαπάνες αποκατάστασης. 

Στο συμβατικό αντικείμενο και στις εργασίες τις οποίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος υποχρεωτικά όσες φορές 

απαιτηθούν και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - πέραν 

των παραπάνω - και οι εξής: 

Η αντικατάσταση (εργασία και υλικά) ενδεικτικών λυχνιών. 

Η εργασία αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών φωτισμού (λαμπτήρες κάθε είδους, starters κλπ). 

Η αντικατάσταση ασφαλειών και ρελέ γενικώς. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά των κοινών (κεραμικών) 

ασφαλειών όχι όμως των αυτόματων ασφαλειών (η αξία των οποίων βαρύνει την υπηρεσία). 

Η εργασία αντικατάστασης ρευματοδοτών, διακοπτών, υλικών ηλεκτρολογικών πινάκων που έχουν 

καταστραφεί από την συνήθη χρήση. 

Γενικά σαν συμβατική χαρακτηρίζεται και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται στο να διατηρηθούν τα 

μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις σε άριστη λειτουργική κατάσταση και να αποκατασταθούν οι 

ανωμαλίες που οφείλονται στην συνήθη φθορά. Σε κάθε περίπτωση, πλην αυτών που οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του συντηρητή, τα υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν τον Δήμο Κιλελερ. Αντίθετα τα 

αναλώσιμα «υλικά συντήρησης», όπως αυτά περιγράφονται σε επόμενο άρθρο, βαρύνουν τον συντηρητή. 

 
 
Εργασίες εκτός συμβατικού μηνιαίου τιμήματος 
(Ευρείας έκτασης βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις, μετά ή άνευ ανταλλακτικών). 
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Εκτός από τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών ή μικρής έκτασης βελτιώσεις των 

εγκαταστάσεων, που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο ανάδοχος εφόσον του δοθεί σχετική 

εντολή, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί και κάθε εργασία τροποποίησης, επέκτασης ή ευρύτερης κλίμακας 

βελτιώσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων, από αυτές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ή άλλες εργασίες 

εξωσυμβατικού αντικειμένου των οποίων η συντήρηση θα του ανατεθεί κατά την διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τον τρόπο που θα του υποδεικνύει κάθε φορά οι υπηρεσίες του 

Δήμου Κιλελερ, κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας σχετικά με το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης. 

Για την σύναψη της ιδιαίτερης συμφωνίας μεταξύ αναδόχου και του Δήμου Κιλελερ στην περίπτωση 

ανάγκης εκτέλεσης εξωσυμβατικών εργασιών, ο ανάδοχος θα υποβάλει στον Δήμο Κιλελερ αναλυτικό 

κοστολόγιο του συνόλου των εργασιών και υλικών. Στο κοστολόγιο θα αναφέρονται χωριστά τα υλικά και 

ανταλλακτικά (είδος, προδιαγραφές, τιμή μονάδας, ποσότητα), η εργασία και τα τυχόν άλλα έξοδα 

(μεταφορές, αμοιβές τρίτων) σε τρόπο που να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου Κιλελερ. 

Οι αναφερόμενες τιμές θα είναι εύλογες, συγκρινόμενες με τις συνήθεις τιμές της αγοράς, και στα 

κοστολόγια θα προσδιορίζονται επακριβώς ο τύπος των προτεινόμενων υλικών, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, η προέλευσή τους και οι προμηθευτές, καθώς και τυχόν προτάσεις εργασιών και υλικών, 

προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του Δήμου Κιλελερ να μπορεί να διαπιστώσει, να επιβεβαιώσει 

και να επιλέξει, τόσο το εύλογο ύψος της προτεινόμενης δαπάνης, όσο και την αναγκαιότητά της και να 

προβεί στην επιλογή της προσφορότερης και συμφερότερης -από οικονομοτεχνικής άποψης- λύσης που 

θα προταθεί. 

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις συμβατικές ή τις εξωσυμβατικές εργασίες αποκατάστασης, βελτίωσης 

ή επέκτασης των εγκαταστάσεων και τα οποία βαρύνουν την υπηρεσία, θα καταβληθούν στον συντηρητή 

απολογιστικά εκτός του συμβατικού τιμήματος (με προσυνεννόηση για το ύψος της δαπάνης τους), μετά 

την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών που να 

τεκμηριώνουν το είδος, τον τύπο, τον προμηθευτή και τις ποσότητες της γενομένης δαπάνης αγοράς τους). 

Στις περιπτώσεις ανάθεσης στον Συντηρητή πρόσθετων εργασιών ευρύτερης κλίμακας, ο χρόνος έναρξης 

αυτών θα καθορίζεται από τον Δήμο Κιλελερ και θα είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο, η δε διάρκεια 

εκτέλεσής τους, που θα καθορίζεται από κοινού μεταξύ Δήμου Κιλελερ και Αναδόχου, θα πρέπει να είναι 

εύλογη και να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και υποχρεώσεις, όπως χρόνος παραγγελίας 

ανταλλακτικών κλπ, ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις περιόδους του 

Καλοκαιριού και του Χειμώνα κλπ. 

Ο Δήμος Κιλελερ έχει το δικαίωμα να αναθέτει τις επισκευές των εγκαταστάσεων (μικρής ή ευρύτερης 

κλίμακας) και σε άλλους Εγκαταστάτες ή Συντηρητές, μεταβάλλοντας ενδεχομένως τον τρόπο λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων και το είδος αυτών και αυξομειώνοντας τον αριθμό των επιμέρους μηχανημάτων 

(όπως προσθήκη πύργων ψύξης, fan coils κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συντηρεί και τις τροποποιημένες εγκαταστάσεις (π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες), χωρίς αυξομείωση του 

συμβατικού Τιμήματος. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης είναι και η έγκαιρη έγγραφη 

προειδοποίηση του Δήμου Κιλελερ για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων βελτίωσης ή πρόληψης 

βλαβών για τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις με προσδιορισμό του είδους και της δαπάνης των εργασιών 

αυτών (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας). Η λήψη των μέτρων αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του Δήμου Κιλελερ. Η λήψη των μέτρων αυτών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για 

συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την οποία αναλαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μετά 

την υπογραφή της σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και 

έγγραφης προειδοποίησης του Δήμου Κιλελερ για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων 

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα 

επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση συνέπειες εις βάρος του. 

 
Άρθρο 3 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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Θα ισχύουν υποχρεωτικά και κατ ελάχιστον οι ακόλουθοι όροι και οδηγίες συντήρησης για τις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται στα επόμενα. 

Γενικά 
Στα επόμενα καθορίζονται ορισμένες απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες και λεπτομέρειες, οι οποίες θα πρέπει 

οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής ορισμένων βασικών 

επί μέρους τμημάτων των εγκαταστάσεων. Αποκλίσεις από τα καθορισμένα παρακάτω, επιτρέπεται μόνο 

κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Κιλελερ. Πέραν από τα καθοριζόμενα σημεία για την συντήρηση, 

αυτή θα επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της εγκατάστασης, ανάλογα των αναγκών. 

Τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συντηρήσεως (ανά 15νθήμερο) δεν είναι περιοριστικά. Αντιθέτως, 

ο ανάδοχος οφείλει να επικοινωνεί ανελλιπώς με τους αρμοδίους κάθε κτιρίου, με συχνότητα κατ 

ελάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τα κτίρια πρώην Δημαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων, και 

τουλάχιστον μία (1) φορά για τα λοιπά συντηρούμενα κτίρια, και να ενημερώνεται για την ύπαρξη τυχόν 

βλαβών, ή την αναγκαιότητα λοιπών παρεμβάσεων, τις οποίες θα πρέπει να αποκαθιστά, αναλόγως της 

σπουδαιότητας, της αναγκαιότητας και των οδηγιών που θα του δοθούν, είτε άμεσα (για τις κατεπείγουσες 

εργασίες), είτε μέσα στο επόμενο πενθήμερο (για λιγότερο σημαντικές και επείγουσες εργασίες), είτε κατά 

την διάρκεια της προσεχούς (ανά 15-νθήμερο) τακτικής συντήρησης, αν πρόκειται για ήσσονος σημασίας 

παρεμβάσεις. 

Η παραπάνω τακτική επικοινωνία μπορεί να γίνεται είτε με τηλεφωνική επικοινωνία (που θα διενεργείται 

με πρωτοβουλία του αναδόχου), με τον υπεύθυνο κάθε κτιρίου (η οποία θα συγκεντρώνει και θα 

καταγράφει σε ειδικό βιβλίο, τα προβλήματα που παρουσιάζονται προς ενημέρωση του αναδόχου), είτε 

εκτάκτως (και επικουρικά) με email που θα αποστέλλεται από τους υπευθύνους για την καλή λειτουργία 

του κτιρίου κάθε μιας από τις Δημοτικές Ενότητες. Κατ εξαίρεση, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις 

και σε σοβαρές βλάβες, η κλήση προς τον ανάδοχο μπορεί να γίνει άμεσα και τηλεφωνικά, είτε από τον 

αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον/την τμηματάρχη ή τους μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου Κιλελερ. 

Η παραπάνω διαδικασία, μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας με την υπηρεσία, κατά τρόπον που 

θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη, και αμεσότερη ενημέρωση του αναδόχου με ταυτόχρονη 

απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να υπάρχει ταχύτερη πληροφόρηση για τα ζητήματα που 

δημιουργούνται, χωρίς να υπάρχουν άσκοπες κλήσεις ή καθυστερήσεις σε επικοινωνιακά και διαδικαστικά 

θέματα. Η διαδικασία επικοινωνίας και ανταπόκρισης του αναδόχου, σε συνδυασμό και με την 

συμπλήρωση του βιβλίου συντήρησης του έργου, θα πρέπει να επιτρέπει και την εξακρίβωση της τήρησης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Κιλελερ. 

 

Άρθρο 4 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος, εντός μηνός από της υπογραφής της Σύμβασης, αφού επιθεωρήσει λεπτομερώς κατόπιν 

δοκιμών όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και λάβει υπόψη του όλα τα διατιθέμενα στοιχεία, θα 

υποβάλει στον Δήμο Κιλελερ αρχική αναλυτική τεχνική έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση χωριστά 

κάθε μιας από τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις κάθε κτιρίου, αναφέροντας τις τυχόν διαπιστωθείσες 

βλάβες, ελλείψεις ή αναγκαίες βελτιώσεις, λεπτομερώς και κοστολογημένα για τις τυχόν εξωσυμβατικές 

εργασίες αποκατάστασης (και χωριστά για τα αναγκαία υλικά), καθώς και Πρόγραμμα (Χρονοδιάγραμμα) 

Συντήρησης, στο οποίο θα καθορίζεται η συχνότητα, η σειρά και η έκταση της συντήρησης των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το Πρόγραμμα αυτό θα εγκριθεί από τον Δήμο Κιλελερ και θα τηρείται 

τού λοιπού απαρέγκλιτα. 

Ο Δήμος Κιλελερ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το παραπάνω Πρόγραμμα Συντήρησης σύμφωνα με 

τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης, ή της ενδεχόμενης παράτασής της, με 

ανάλογη αναπροσαρμογή ή μη των τιμών που ισχύουν σήμερα, ύστερα από διαπραγμάτευση των δύο 

μερών και εφόσον έχουν προκύψει λόγοι που τη δικαιολογούν, μετά από σχετική απόφαση του Δήμου 

Κιλελερ. 

 
Άρθρο 5 
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ΒΛΑΒΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην ταχεία και έντεχνη αποκατάσταση των πάσης φύσεως 

βλαβών των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Για τις πάσης φύσεως βλάβες και τις παρεμβάσεις 

αποκατάστασής των, θα συμπληρώνει: 

Α) αφενός μεν τα φύλλα ημερολογίου εργασιών, τα οποία θα ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ή 

επιτροπή παρακολούθησης με καταχώριση των τυχόν αναγκαίων υποδείξεων και οδηγιών και 

εκτελεστέων ενεργειών 

Β) αφετέρου τα αντίστοιχα βιβλία βλαβών τα οποία θα τηρούνται στο αρμόδιο τμήμα της τεχνικής 

υπηρεσίας του Δήμου Κιλελερ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε άμεση ετοιμότητα το κατάλληλο ειδικευμένο συνεργείο, το οποίο 

αμέσως με την λήψη της σχετικής εντολής ή ειδοποίησης, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για 

την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της παρουσιασθείσης βλάβης και την ταχεία παράδοση 

της εγκατάστασης για χρήση. 

Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πλημμελή 

συντήρηση αυτών (στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και 

έγγραφη προειδοποίηση του Δήμου Κιλελερ για επισκευή των εγκαταστάσεων) και γενικά οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται από αυτόν χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση του. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων 

κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες περιλαμβάνονται στις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Δήμος Κιλελερ έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των 

βλαβών, κατά τον προσφορότερο για αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στον Ανάδοχο. 

Η μη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των βλαβών, από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχονται, καθώς 

και η απαίτηση υψηλών κάθε φορά αποζημιώσεων, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 6 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που 

απαιτείται για την συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και μικροεπισκευές των συντηρουμένων 

εγκαταστάσεων. 

2.  Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης κλπ των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η αξία των οποίων 

περιλαμβάνεται ανοιγμένα στην μηνιαία αποζημίωση του Αναδόχου, είναι ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, τα εξής: ηλεκτρολογικά υλικά ασφάλειας και ενδείξεων των εγκαταστάσεων, λαμπτήρες, 

starter κλπ. 

Η προμήθεια ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για κάθε εργασία 

συντήρησης ή βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, βαρύνει τον Δήμο Κιλελερ. 

Όλα τα προστιθέμενα ή αντικαθιστάμενα υλικά, θα είναι απολύτως καινουργή, της εγκρίσεως του Δήμου 

Κιλελερ, θα συνοδεύονται με την εγγύηση του προμηθευτή και θα προσκομίζονται στον Δήμο Κιλελερ με 

την εργοστασιακή τους συσκευασία και με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς. 

Τα αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης κλπ υλικά δεν θα πετιούνται, αλλά θα επιδεικνύονται στα αρμόδια 

όργανα του Δήμου Κιλελερ ως πρόσθετο δικαιολογητικό της δαπάνης αντικατάστασης. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η άμεση έγγραφη ενημέρωση του Δήμου Κιλελερ για 

το είδος, τον αριθμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πιθανή δαπάνη των απαιτουμένων κάθε φορά 

ανταλλακτικών. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή 

εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων 

καθώς και για την επισκευή και την ρύθμιση αυτών. 

 
Άρθρο 7 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται 

για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. 

Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει 

να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του 

αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Το προσωπικό αυτό θα είναι της αποδοχής του Δήμου 

Κιλελερ, το οποίο μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση του. 

Ο Δήμος Κιλελερ έχει το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου με δικό του προσωπικό, των εκτελουμένων 

από τον συντηρητή εργασιών, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης του για τις εργασίες 

που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που γίνονται από 

αρμόδιο εκπρόσωπο του Δήμου Κιλελερ σχετικά με το αντικείμενο του έργου του. 

Σε περίπτωση βλαβών και ιδίως όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς την αιτία ή τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης ή ακόμα ως προς την απαιτούμενη δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, ο Δήμος Κιλελερ 

έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτους τον επανέλεγχό τους καθώς και να αναθέσει την εκτέλεσή τους 

σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις εκτελούμενες εργασίες 

ή τους ελέγχους και να διατυπώσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις, χωρίς όμως να έχει το 

δικαίωμα να αρνηθεί ή να εμποδίσει την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας πάντως έχει το 

δικαίωμα της παραίτησης. 

 
Άρθρο 8 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΛΠ 
 

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) των Η/Μ εγκαταστάσεων θα 

εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κιλελερ. Εργασίες που διαταράσσουν τη λειτουργία του Δήμου 

Κιλελερ, αποκατάσταση επειγουσών βλαβών ως και εκτεταμένες εργασίες μπορεί να εκτελούνται κατόπιν 

συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του κτιρίου, καθ’ οιαδήποτε ημέρα και ώρα, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της μίας 

ημέρας, όπως σε περιπτώσεις εκτεταμένης επισκευής ή σημαντικής βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει εγγράφως στον Δήμο Κιλελερ το είδος της βλάβης καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό 

διάστημα αποκατάστασης αυτής. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση του Έργου που 

ανέλαβε με την Σύμβαση (δηλ. των εργασιών συντήρησης, επισκευών κλπ των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και 

εντολές που θα του δίνει ο Δήμος Κιλελερ κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν παρουσιασθεί 

οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί ή παραβεί 

οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά την Σύμβαση ή τον Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον 

Δήμο Κιλελερ για οποιαδήποτε ζημία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό. 

Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ο Δήμος Κιλελερ θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του Αναδόχου 

ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία 

και τα εφόδιά του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, 

ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση των εργασιών ή για να 

εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιανδήποτε από τις περιπτώσεις 

αυτές ο Δήμος Κιλελερ έχει δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε τακτή προθεσμία και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των 

παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη 

πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι από τον ΔΉΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ του 

δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 9 



37 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα ή ζώα ή για 

κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Δήμου Κιλελερ, των ασφαλισμένων 

του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν κατά την διάρκεια 

και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών) ή συνεπεία ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια 

αντικανονικής συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον Δήμο Κιλελερ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος 

του εξ αιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στον Δήμο Κιλελερ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν 

να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν’ αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την 

υπεράσπιση του Δήμοι Κιλελερ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται 

εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του 

Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει τον Δήμο Κιλελερ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει 

από τους παραπάνω όρους. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμελείται της ύπαρξης, έκδοσης, ανανέωσης και διατήρησης εν ισχύ 

όλων των αδειών και πιστοποιητικών που τυχόν απαιτούνται από τις αρμόδιες Αρχές για τις 

συντηρούμενες εγκαταστάσεις, π.χ. έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 

HD384 όπως αυτός ισχύει και η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων για έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο 

Δήμος Κιλελερ θα παρέχει κάθε διευκόλυνση ή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία του 

προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικά καθώς και των ιδίων των έργων, του εξοπλισμού, των 

εγκαταστάσεων κλπ. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από την Σύμβαση, ο Δήμος Κιλελερ έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση, να 

παίρνει για λογαριασμό του και με δαπάνες του κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του 

προσωπικού και κάθε τρίτου και να διατάσσει την άμεση διακοπή τυχόν επικινδύνου τμήματος των 

εργασιών, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση της 

προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από 

την Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την οικονομική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και 

στην υπόδειξη μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο 

και κατά την χειμερινή περίοδο. Στα καθήκοντά του Αναδόχου περιλαμβάνονται και ο έλεγχος του 

λογαριασμού ηλεκτρικής κατανάλωσης (ΔΕΗ), προκειμένου να διαπιστωθεί έγκαιρα η αύξηση της 

κατανάλωσης και να ληφθούν μέτρα για την περιστολή της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση με δική του ευθύνη και δαπάνη διπλοτύπου ημερολογίου εργασιών, 

λειτουργίας, συντήρησης και βλαβών, σε φύλλα που θα φέρουν διάκριση ανά κτίριο και συντηρούμενη 

εγκατάσταση, τα οποία θα παραδίδονται υπογεγραμμένα από τον τεχνικό που διενήργησε την συντήρηση 

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κιλελερ, μετά τη διενέργεια της συντήρησης ή αποκατάστασης 

βλάβης, καθώς και κάθε άλλης εργασίας. Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται αναλυτικά οι 

εκτελούμενες εργασίες επί της κάθε εγκατάστασης (προγραμματισμένες βάσει του προγράμματος 

συντήρησης ή έκτακτες), παρατηρήσεις, τυχόν προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά ανά ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή χώρο. Σε περίπτωση βλάβης θα 

αναγράφονται επίσης ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, το είδος της βλάβης και η αιτία αυτής, καθώς 

και υποδείξεις του τεχνικού συντήρησης, στις περιπτώσεις που για την αποκατάσταση απαιτείται εκτέλεση 

εξωσυμβατικών εργασιών ή προγενέστερη έγκριση ή άλλη ενέργεια από την πλευρά της επίβλεψης. Στην 

τελευταία περίπτωση, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Δήμου Κιλελερ θα υπογράφουν τα φύλλα 

συντήρησης, θα καταχωρίζουν όταν απαιτείται τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις προς τον ανάδοχο, ο 

οποίος θα παραλαμβάνει φωτοτυπημένα αντίγραφα των φύλλων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

κατά περίπτωση οδηγίες της υπηρεσίας. 

Εκτός του ημερολογίου εργασιών, για την καλύτερη εποπτεία του εκτελούμενου έργου, θα πρέπει να 

τηρείται από τον Συντηρητή ξεχωριστό βιβλίο συντήρησης για κάθε είδος εγκατάστασης και για κάθε 
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κτίριο χωριστά, στο οποίο θα αναγράφεται όλο το ιστορικό των βλαβών και των εργασιών αποκατάστασης 

αυτών. Η συμπλήρωση του βιβλίου συντήρησης μπορεί να γίνεται με προσθήκη φύλλων σε κλασέρ 

(διαχωρισμένο ανά εγκατάσταση/κτίριο, τα οποία θα αριθμούνται με χρονολογική σειρά και θα 

αναγράφουν τις ημερομηνίες εμφάνισης/διαπίστωσης/αποκατάστασης καθώς και τη φύση, την πιθανή 

αιτία, την έκταση και τις συνέπειες της βλάβης και την δαπάνη τυχόν υλικών ή εξωσυμβατικής εργασίας, 

ώστε να τηρείται πλήρες και αξιοποιήσιμο μελλοντικά ιστορικό. Η φύλαξη του βιβλίου συντήρησης θα 

γίνεται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κιλελερ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει στην υπηρεσία, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, 

τριμηνιαίες τεχνικές εκθέσεις για όλες τις εγκαταστάσεις που συντηρεί. Για κάθε μία εγκατάσταση των 

κτηρίων θα υποβάλλεται και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση, η οποία κατ’ ελάχιστον θα αναφέρει: 

• Την εγκατάσταση 

• Την περίοδο την οποία καλύπτει 

• τα φύλλα (αύξων αριθμός) του ημερολογίου της αντίστοιχης εγκατάστασης που αυτή αναφέρεται 

• Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, 

• Αναλυτικά τις εργασίες που εκτελέστηκαν στην περίοδο αυτή, όπως αυτές προκύπτουν από τα 

αντίστοιχα φύλλα ημερολογίου και τα βιβλία συντήρησης 

• Αναλυτικά ποιος εξοπλισμός ελέγχθηκε, παρουσίασε πρόβλημα, επισκευάστηκε ή 

αντικαταστάθηκε κατά την συγκεκριμένη περίοδο συντήρησης 

• Προτάσεις αποκατάστασης τυχόν δυσλειτουργιών και το κόστος αυτών. Τυχόν προτάσεις 

βελτίωσης της εγκατάστασης και το κόστος αυτών 

Οι χώροι των εγκαταστάσεων (μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, δώματα εγκαταστάσεων, χώροι 

υποσταθμών κλπ) είναι χώροι ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος θα μεριμνά για την ασφάλεια και την 

καθαριότητά τους. Κάθε είδος ή υλικό που δεν ανήκει στους χώρους αυτούς (παλαιά υλικά και 

ανταλλακτικά, υλικά συντήρησης, απορρίμματα κλπ) θα απομακρύνονται αμέσως με ευθύνη και δαπάνες 

του Αναδόχου, αφού ολοκληρωθούν από τον Δήμο Κιλελερ οι σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης των 

προστιθέμενων ή αντικαθιστάμενων υλικών (π.χ. επίδειξη συσκευασίας κλπ). 

 
Άρθρο 10 

ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί τα κτίρια, αποδυτήρια και γήπεδα, την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων των οποίων έχει αναλάβει και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης των 

εγκαταστάσεων, των χώρων δουλειάς, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σημερινής (δηλ. κατά τον 

χρόνο υπογραφής της Σύμβασης) κατάστασης των εγκαταστάσεων κλπ και ότι έχει ενημερωθεί για όλες 

τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να 

επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει ότι οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά είναι αποτέλεσμα δικών 

του υπολογισμών και βασίζονται στην δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που 

υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ. 

 
Άρθρο 11 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Στις βασικές συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παραδώσει, μετά το πέρας του χρόνου 

συντήρησης, τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις, καθώς και τα Ηλεκτρολογικά σχέδια, τα ημερολόγια και 

κάθε άλλο στοιχείο που έχει στην κατοχή του και που θα φανεί χρήσιμο στον επόμενο συντηρητή. Σχετικά 

θα τον ενημερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα σημεία που κάθε 

μηχάνημα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει, για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσει και γενικά για 

κάθε εμπειρία και πληροφορία που έχει αποκτήσει από τη συμπεριφορά των μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων. 

Προϋπόθεση για την τελική πιστοποίηση του έργου, που θα περιλαμβάνει το συμβατικό τίμημα του 

τελευταίου μήνα της συντήρησης (ή και τυχόν προηγουμένων, αν εκκρεμούν για οποιοδήποτε λόγο, είναι 
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να έχουν υποβληθεί όλες οι τριμηνιαίες εκθέσεις όπως αναφέρονται παραπάνω (περιλαμβανομένης και 

αυτής του τελευταίου τριμήνου). 

 

Άρθρο 12 
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑ 

 

Για τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις θα τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μητρώο συντήρησης, ο τύπος του 

οποίου, ο χρόνος ενημέρωσης και τα περιλαμβανόμενα σ' αυτό στοιχεία θα καθορισθούν σε συνεργασία 

με τον Δήμο Κιλελερ. 

Κάθε διατιθέμενο σχέδιο, οδηγία, εγχειρίδιο κλπ που αφορά την λειτουργία, την συντήρηση και την 

επισκευή των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων θα τίθεται στην διάθεση του αναδόχου, ο οποίος, εάν το 

επιθυμεί, θα προβαίνει με δαπάνες του στην δημιουργία αντιγράφων. Σε περίπτωση ελλείψεως υλικού που 

αφορά σε οδηγίες συντήρησης μηχανημάτων, τεχνικά εγχειρίδια κλπ ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει 

για την συμπλήρωσή του σε συνεννόηση με τους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους αυτών. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο από τον Δήμο Κιλελερ, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο σχέδια με τα 

χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων μηχανημάτων, συσκευών κλπ καθώς και των δικτύων. 
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Καρτέλες Εργασιών  

 

  ΚΑΡΤΕΛΑ Ι ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΗΝΑΣ______ΕΤΟΣ______) 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού»  
 Ημερομηνία     

ΑΑ Εντολής  Έναρξης Ολοκλήρωσης 

Οικισμός - Περιοχή 

Εκτέλεσης Εργασίας Αριθμός Ιστού Περιγραφή Εργασίας Αριθμός Λαμπτήρων 

        

        

        

        

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ  

        

        

        

Β. 
«Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Κτιρίων»  

 Ημερομηνία     

ΑΑ Εντολής  Έναρξης Ολοκλήρωσης 

Οικισμός - Περιοχή 

Εκτέλεσης Εργασίας 

Αρ. Παροχής 

ΔΕΔΔΗΕ Ονομασία Κτιρίου Περιγραφή Εργασίας 

        

        

        

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ  
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  ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΜΗΝΑΣ______ΕΤΟΣ______) 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού»  
 Ημερομηνία     

ΑΑ Εντολής  Έναρξης Ολοκλήρωσης 

Οικισμός - Περιοχή 

Εκτέλεσης 

Εργασίας Αριθμός Ιστού Περιγραφή Εργασίας Αριθμός Λαμπτήρων 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

 

Αρ. 

Οχήματος 

Χειριστής 

Μηχανήματος 

Ηλεκτρολόγος 

Εργασιών 

Υπεύθυνος Δήμου που 

παρακολούθησε την εργασία   

 (9) (10) (11) (12)    

        

        

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 Θεωρήθηκε  

Ο επόπτης της Εργασίας (Πρόεδρος 

ή Αντιδήμαρχος ΔΕ) Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

        

 Ο/Η Προϊστάμενος/η      

 

του Τμήματος Τεχνικών & 

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών      

        

Β. 
«Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Κτιρίων»  

 Ημερομηνία     

ΑΑ Εντολής  Έναρξης Ολοκλήρωσης 

Οικισμός - Περιοχή 

Εκτέλεσης 

Εργασίας 

Αρ. Παροχής 

ΔΕΔΔΗΕ Ονομασία Κτιρίου Περιγραφή Εργασίας 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Αρ. 

Οχήματος 
Ηλεκτρολόγος 

Εργασιών 
Ηλεκτρολόγος 

Βοηθός 
Υπεύθυνος Δήμου που 

παρακολούθησε την εργασία   
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 (9) (10) (11) (12)    

        

        

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 Θεωρήθηκε  

Ο επόπτης της Εργασίας (Πρόεδρος 

Τ.Κ. ή Δντ/ης Σχολικής Μονάδας ή ο 

Υπεύθυνος Κτιρίου ή Αντιδήμαρχος 

ΔΕ) Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

        

 Η Προϊστάμενη      

 

του Τμήματος Τεχνικών & 

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών      

 

 

Εκτός από την ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΙ «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού» θα παραδίδεται και 
το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης των παλαιών – φθαρμένων υλικών και κουτιών συσκευασίας νέων λαμπτήρων, υπογεγραμμένο από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κιλελερ καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής των υλικών μεταξύ του Δήμου Κιλελερ και του 
ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού. 

 

 

Νίκαια 10/04/2019 Νίκαια 10/04/2019 
Ο Συντάκτης Θεωρήθηκε 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  
  
  
Νικόλαος Παπαχατζής Αθανάσιος Νασιακόπουλος 
Ph.D Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
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