
 

 

 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
7/2021 

Αριθ. Πρωτ. 236/05-03-2021 
 
 
 
 

Εργασίες μικρής έκτασης που αφορούν την γενική επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών 
χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των διαμερισμάτων του έργου 
«ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5088425 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.829€ χωρίς ΦΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 

Κ.Α. 64.09 «Επισκευές - Συντηρήσεις» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΤΟΣ  2021 

     
 

 



 

 

 

               
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών μικρής έκτασης για την γενική επισκευή και 

συντήρηση των εσωτερικών χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των 

διαμερισμάτων του έργου «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5088425 που υλοποιεί το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη». Το 

έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Μηχανισμό Έκτακτης 

Στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. 

Οι εργασίες μικρής έκτασης που αφορούν την γενική επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών 

χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων θα καλύψει τις ανάγκες των 

διαμερισμάτων που διαμένουν οι ωφελούμενοι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

31/12/2021 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, μέχρι 

την εξάντληση της προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας σύμβασης και των τυχών 

τροποποιήσεών της. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σε 19.829€ χωρίς ΦΠΑ και η σχετική 

πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» με στοιχεία: 

 

Κ.Α. 64.09 «Επισκευές - Συντηρήσεις» 
 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του οικονομικού έτους 2021. Η 

διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών 

όπως αυτές περιγράφονται στους  αναλυτικούς πίνακες. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος 

των υπηρεσιών και όχι στο σύνολο κρίνεται ως απαράδεκτη. 

                                                  
 
 

 
ΙΙ .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ 

 
Α. Τεχνικές προδιαγραφές 



 

 

 

 
Αναλυτικά οι εργασίες μικρής έκτασης που αφορούν την γενική επισκευή και συντήρηση των 

εσωτερικών χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των διαμερισμάτων με 

CPV 50700000-2 και τίτλο ‘Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κτιρίου’, είναι οι 

ακόλουθες: 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ     

Προετοιμασία 
επιχρισμένων 
επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμούς 

m2 1.000,00 

Προετοιμασία 
ξυλίνων επιφανειών 
για χρωματισμούς 

m2 100,00 

Xρωματισμός  
ξυλίνων επιφανειών 

m2 100,00 

Εφαρμογή 
αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, 
ακρυλικής ή 
τροποποιημένης 
αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης 

m2 50,00 

Βερνικοχρωματισμο
ί ξυλίνων 
επιφανειών με 
βερνικόχρωμα δύο 
συστατικών βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

m2 50,00 



 

 

 

Χρωματισμοί 
εσωτερικών 
επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής 
βάσεως 

m2 850,00 

Χρωματισμοί 
εξωτερικών 
επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως. 

m2 250,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

    

Πρίζες σούκου 
ρεύματος λευκή  

τεμ 50,00  

Διακόπτες απλοί 
λευκοί 

τεμ 10,00  

Καλώδιο ΝΥΥ 3x1.50 m 359,00  

Φωτιστικά τεμ 40,00  

Λάμπες τεμ 150,00  

Συντήρηση 
ηλεκτρικών 
συσκευών κουζίνας 

τεμ 5,00  

ΥΔΡΕΥΣΗ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

    

Σωλήνες ύδρευσης μ 100,00  

Συντήρηση 
σωληνώσεων στα 
μπάνια 

τεμ 5,00  

Σπιράλ μπανιέρες τεμ 15,00  

Νιπτήρας μπάνιου τεμ 5,00  

Λεκάνη μπάνιου τεμ 15,00  

Βρύση τεμ 10,00  

Κουρτίνες 
μπανίερας 

τεμ 5,00  

Καζανάκι τεμ 5,00  

 



 

 

 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των ανωτέρων 

υλικών ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Σε περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση 

κάποιου εξαρτήματος ο εργολάβος θα επιμελείται της ταχείας εξευρέσεως του. Επίσης ο εργολάβος 

θα πρέπει να οργανώνει συνεργεία ή να διατηρεί συνεργασία με εξιδεικευμένους επαγγελματίες 

που θα διεκπεραιώνουν τις εκάστοτε εργασίες συντήρησης. 

Oι προαναφερόμενες εργασίες δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας βάση των διατάξεων του Ν. 

4495/17. 

 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια της υπηρεσίας γενικής επισκευής και συντήρησης των εσωτερικών χώρων, των 

ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των διαμερισμάτων θα γίνει με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και διαρκεί έως και 31/12/2021, 

με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, μέχρι την 

εξάντληση της προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας σύμβασης και των τυχών τροποποιήσεών 

της. 

 
Είδος Διαδικασίας 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

3. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με έναν 

(1) οικονομικό φορέα. 

4. Η απόφαση  της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
Καταλληλότητα  Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
 

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της σύμβασης που καταθέτουν οικονομική προσφορά. 



 

 

 

2. Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης «Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας» οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, μαζί με την 

οικονομική προσφορά: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου 

από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο είναι συναφές με το 

αντικείμενο της υπηρεσίας.  

 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών γενικής επισκευής και 

συντήρησης των διαμερισμάτων, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 

σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές 

της παρούσας μελέτης. Η εταιρία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή της υπηρεσίας  ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τον 

τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και την σύμβαση. 

 
                    
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ      
 

Προετοιμασία 
επιχρισμένων 
επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμούς 

m2 1.000,00 1,70 € 1.700,00 € 

408,00 2.108,00 € 

Προετοιμασία 
ξυλίνων επιφανειών 
για χρωματισμούς 

m2 100,00 2,20 € 220,00 € 
52,80 272,80 € 

Xρωματισμός  
ξυλίνων επιφανειών 

m2 100,00 2,80 € 280,00 € 
67,20 347,20 € 



 

 

 

Εφαρμογή 
αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, 
ακρυλικής ή 
τροποποιημένης 
αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης 

m2 50,00 2,20 € 110,00 € 

26,40 136,40 € 

Βερνικοχρωματισμοί 
ξυλίνων επιφανειών 
με βερνικόχρωμα 
δύο συστατικών 
βάσεως νερού η 
διαλύτου. 

m2 50,00 15,70 € 785,00 € 

188,40 973,40 € 

Χρωματισμοί 
εσωτερικών 
επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής 
βάσεως 

m2 850,00 9,00 € 7.650,00 € 

1.836,00 9.486,00 € 

Χρωματισμοί 
εξωτερικών 
επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως. 

m2 250,00 10,10 € 2.525,00 € 

606,00 3.131,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

    

  
Πρίζες σούκου 
ρεύματος λευκή 

τεμ 50,00 5,00 € 250,00 € 
60,00 310,00 € 

Διακόπτες απλοί 
λευκοί 

τεμ 10,00 5,00 € 50,00 € 
12,00 62,00 € 

Καλώδιο ΝΥΥ 3x1.50 m 359,00 1,00 € 359,00 € 
86,16 445,16 € 

Φωτιστικά τεμ 40,00 30,00 € 1.200,00 € 288,00 1.488,00 € 

Λάμπες τεμ 150,00 4,50 € 675,00 € 162,00 837,00 € 



 

 

 

Συντήρηση 
ηλεκτρικών 
συσκευών κουζίνας 

τεμ 5,00 100,00 € 500,00 € 
120,00 620,00 € 

ΥΔΡΕΥΣΗ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

    
  

Σωλήνες ύδρευσης μ 100,00 5,50 € 550,00 € 132,00 682,00 € 

Συντήρηση 
σωληνώσεων στα 
μπάνια 

τεμ 5,00 75,00 € 375,00 € 
90,00 465,00 € 

Σπιράλ μπανιέρες τεμ 15,00 20,00 € 300,00 € 72,00 372,00 € 

Νιπτήρας μπάνιου τεμ 5,00 80,00 € 400,00 € 96,00 496,00 € 

Λεκάνη μπάνιου τεμ 15,00 80,00 € 1.200,00 € 288,00 1.488,00 € 

Βρύση τεμ 10,00 40,00 € 400,00 € 96,00 496,00 € 

Κουρτίνες 
μπανίερας 

τεμ 5,00 20,00 € 100,00 € 
24,00 124,00 € 

Καζανάκι τεμ 5,00 40,00 € 200,00 € 48,00 248,00 € 

    19.829,00 
€ 4.758,96 24.587,96 € 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τόπος 

εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται τα διαμερίσματα που μισθώνει η Αναθέτουσα Αρχή εντός 

αστικού ιστού των Ιωαννίνων και του Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας για την φιλοξενία των 

ωφελούμενων του έργου  «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5088425. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση και Ασφαλιστική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα 

αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα μετά την 

απόφαση ανάθεσης». 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως 

εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 



 

 

 

            ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες, αμοιβές 

προσωπικού. Τον ανάδοχο βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς 

του: ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν, τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα 

για το προσωπικό του, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι δαπάνες μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης της 

ζητούμενης υπηρεσίας. 

2. Ο Ανάδοχος, θα εκδώσει Τιμολόγιο. Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα 

καταβάλλει την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, 

εντός ενενήντα (90) εργάσιμων  ημερών και ανάλογα με τις χρηματορροές του 

προγράμματος από την εκτέλεση των εργασιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των 

δικαιολογητικών πληρωμής: 

• Τιμολόγιο, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η 

συνολική αξία της υπηρεσίας και οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 

• Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

3. Όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν και απαράβατους όρους της 

σύμβασης.  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος που θα αναδειχτεί από το διαγωνισμό υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 



 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 


