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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                ΑΡ.ΜΕΛ. 58α/21                                              

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                        Αρ.πρωτ.26423/4-11-21 

 

 

Συντήρηση κι  επισκευή αθλητικών χώρων 

  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 29.998   ευρώ 

Φ.Π.Α. (24%) 7.199,52 ευρώ 

Συνολική Δαπάνη 37.197,52  ευρώ 

Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

K.A.  Προϋπολογισμού 15.6262.0002 

CPV 77320000-9 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58α/21 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Απευθείας  ανάθεση 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τεχνική Έκθεση 

•  Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                 ΑΡ.ΜΕΛ. 58α/21                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Συντήρηση κι  επισκευή αθλητικών χώρων 

 Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εργασία συντήρησης κι επισκευής 

αθλητικών χώρων-γηπέδων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου. 

 Οι παραπάνω χώροι ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Δήμο και παραχωρούνται 

στον ΟΠΑΝ και στους πολίτες για αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλές 

φθορές λόγω παρέλευσης του χρόνου που καθιστούν επικίνδυνα κάποια σημεία και 

πρέπει να γίνει συντήρηση κι επισκευή φθαρμένων στοιχείων ώστε οι χώροι να 

παραδοθούν ασφαλείς στους αθλούμενους χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων και 

τραυματισμών. 

 Παρακάτω αναφέρονται οι αναλυτικά οι χώροι . 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 πλατείας  Αγίου Γεωργίου 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 πλατείας Τσαλδάρη 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 πλατείας Μεταμόρφωσης Σωτήρα 
(Αλσούπολη) 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας Τσαλδάρη 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας Πάρσης 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας Μακελαράκη 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας Υγείας 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας  Παλαιολόγου 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλατείας Αγίας Αναστασίας 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης της  ανώνυμου πλατείας δίπλα  στο 9ο 
Δημοτικό Σχολείο(Μουταλάσκη και Κωνσταντινουπόλεως) 

 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29998 €  πλέον 

Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 37.197,52 €. Η παρούσα δαπάνη θα 

πληρωθεί  από τον κωδικό  ΚΑ  15.6262.0002 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                 ΑΡ.ΜΕΛ. 58α/21                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Συντήρηση κι  επισκευή αθλητικών χώρων 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1
ο

: Αντικείμενο  εργασίας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία συντήρησης κι 

επισκευής αθλητικών χώρων του Δήμου. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Νέας 

Ιωνίας και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί 

η εκτέλεση της εργασίας  βάσει της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 2
ο

: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εργασία  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως σύμφωνα με τα άρθρα 116,118,120. 

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του 

άρθρου 209, 

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

5. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

6. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

7. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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8. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

9. Του Νόμου 4782/21  

 

Άρθρο 3
ο

: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το υπογραφέν συμφωνητικό  

• Η παρούσα μελέτη 

• Η απόφαση ανάθεσης 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών 

μέσων 

Άρθρο 4
ο

: Ισχύς σύμβασης 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται 

σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του έως το Νοέμβριο του έτους 2023. 

Άρθρο 5
ο

: Χρόνος παράδοσης 

Για την εκτέλεση της εργασίας   εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

και ιδίως των άρθρων 200 – 215. Η τελική παραλαβή  θα πρέπει να γίνει από την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών μέχρι το Νοέμβριο 

του έτους 2023. 

Άρθρο 6
ο

: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τιμή 

μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν 

υπόκειται.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των εργασιών, το κόστος μεταφοράς, κάθε 

άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των 

ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 7
ο

: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος 

συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε 

καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή . 
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Άρθρο 8
ο

: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 

του Ν.4412/16.  

Άρθρο 9
ο

: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο 

οποίος βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 10
ο

: Επίλυση διαφορών  

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και 

τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

Αρθρο 11
ο

 Λοιπές  ρυθμίσεις  

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, 

έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/16  Περί Δημοσίων 

Συμβάσεων και σε οποιαδήποτε τροποποιητική ή συμπληρωματική νομοθεσία 

σχετική με το αντικείμενο.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                ΑΡ.ΜΕΛ. 58α/21                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Συντήρηση κι  επισκευή  αθλητικών  χώρων 

 

ΤΕΧΝΙΚEΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αναλυτικά οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα των 

γηπέδων ποδοσφαίρου είναι  οι εξής : 

1. Σχολαστικός έλεγχος του εκάστοτε γηπέδου για πιθανές αποκολλήσεις. 

2. Συγκόλληση των σημείων που θα εντοπισθούν ότι έχουν αποκολλήσεις. Αυτά 

τα σημεία  θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς και να συγκολληθούν με 

πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών και ειδική ταινία συγκόλλησης. 

3. Αποξήλωση φθαρμένων-κατεστραμμένων τμημάτων συνθετικού χλοοτάπητα 

και αντικατάσταση αυτών με άλλα όταν  κριθεί απαραίτητο.  

4. Βούρτσισμα  του εκάστοτε γηπέδου με ειδικές συρόμενες -περιστρεφόμενες 

βούρτσες συνθετικής ίνας ικανού πλάτους για χτένισμα μεγάλων περιοχών σε 

ολόκληρη  την επιφάνεια του γηπέδου προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι 

παραπάνω βούρτσες θα ανορθώνουν την ίνα , θα καθαρίζουν από σκόνες και 

διάφορα άλλα σκουπίδια και  θα κατανέμουν-διαστρώνουν ομοιόμορφα το 

κοκκώδες υλικό. Η λειτουργία του χτενίσματος διεξάγεται για να εγγυηθεί την 

ομοιογενή διανομή των ελαστικών κόκκων -χαλαζιακής άμμου και την 

ομαλότητα της επιφάνειας των γηπέδων. Επίσης αφαιρούνται τσίχλες και 

καθαρίζονται σχολαστικά τυχόν λεκέδες από λάδια. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί πλήρωση με καουτσούκ θα πρέπει αυτό να έχει τις 

παρακάτω ιδιότητες: 

1. Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον 

2. 100% ανακυκλώσιμο 



 

 

7/8 

 

3. Μεγάλη διάρκεια  ζωής 

4. Αντοχή σε αντίξοες  καιρικές συνθήκες 

5. Υψηλή απορροφητικότητα κραδασμών και απόσβεση δονήσεων 

6. Μεγάλη αντοχή στην τριβή 

7. Όχι επιβλαβές στην ανθρώπινη υγεία 

8. Κοκκομετρία 0,5-1,5 χιλιοστά 

9. Κοκκομετρία 0,5-2,5 χιλιοστά 

10. Κατάλληλο για αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξασφάλιση ελαστικότητας 

της επιφάνειας  και απορρόφηση κραδασμών. 

Σε όλα τα γήπεδα θα γίνει συντήρηση των περιφράξεων με αποξήλωση των 

σαθρών τμημάτων και αντικατάσταση τους. 

Στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης θα γίνει συντήρηση των μπασκετών με 

επιδιορθώσεις στις στεφάνες και στα ταμπλό και αντικατάσταση των διχτακίων  

όταν απαιτείται. Επίσης θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της στήριξης τους στο έδαφος 

και της ασφάλειας που αυτή παρέχει. 

Στα γήπεδα ποδοσφαίρου θα γίνει συντήρηση των εστιών με αντικατάσταση στα 

δίχτυα όταν αυτό απαιτείται. . Επίσης θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της στήριξης 

τους στο έδαφος και της ασφάλειας που αυτή παρέχει. 

Στα γήπεδα θα γίνει ανακαίνιση των γραμμογραφήσεων με ακρυλικό- συνθετικό  

χρώμα διαγράμμισης, όταν απαιτείται. 

Επίσης θα γίνει έλεγχος των πάγκων των ομάδων για τυχόν φθορές και θα γίνει 

αποκατάσταση τους όταν απαιτείται (πχ ανακαίνιση χρωματισμού, βίδωμα 

κοχλιώσεων που έχουν χαλαρώσει, στήριξη κτλ) .Τα παραπάνω ισχύουν και για τα 

στέγαστρα των πάγκων.  

   

Όλα τα  υλικά που απαιτηθούν θα τα διαθέσει ο ανάδοχος.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                 ΑΡ.ΜΕΛ. 58α/21                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συντήρηση κι επισκευή αθλητικών χώρων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Συντήρηση συνθετικού 

χλοοτάπητα  

6.174 τμ 2 12.348 

Συντήρηση μπασκέτας 30 τεμ 100 3.000 

Συντήρηση περίφραξης 

γηπέδου 

24 τεμ 500 12.000 

Συντήρησης εστίας 

ποδοσφαίρου 

15 τεμ 80 1.200 

Ανακαίνιση 

διαγραμμίσεων-

γραμμογράφησης γηπέδου 

1.000 

τρέχοντα 

μέτρα 

1 1.000 

Επισκευή πάγκων ομάδων 

και στεγάστρων αυτών  

15 τεμ 30 450 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 29.998 

  ΦΠΑ 24% 7.199,52 

  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 

37.197,52 
ευρώ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΗΣ                                      ΕΜΜ.ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ                                


