
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου 

Χαλανδρίου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και 

«Καλοκαιρινή φύλαξη»», προϋπολογισμού 1.755,00 € (οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται 

σε ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμόν 51/10-5-2022 Μελέτης 

της Υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  σχετική προσφορά για 

την ανωτέρω υπηρεσία,  στο πρωτόκολλο του Δήμου (Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι), σε κλειστό 

φάκελο, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς την Διεύθυνση Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για την υπηρεσία με τίτλο: «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου 

Χαλανδρίου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και 

«Καλοκαιρινή φύλαξη»», έως και την Πέμπτη 19/05/2022 και ώρα 15:00. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:  
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνετε 
ότι: 

 Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). 

  Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της 51/10-5-2022  
Μελέτης 
 

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της μελέτης 
 

3. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
   & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος:  Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ            : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

 
 

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  





 Πληροφορίες σχετικά με την Μελέτη κ Παναγιώτη Μπακόλα τηλ: 210-6821975 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Μελέτη 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή φύλαξη»», της Διεύθυνσης 
Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς και θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη, βάσει τιμής, προσφορά. 
 
Η εν λόγω δαπάνη, συνολικού προϋπολογισμού 1.755,00 €, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10 του Ν.4412/2016: «…. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα εφόσον η συνολική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη προμήθεια για την απόκτηση όμοιων 
αγαθών …» 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2022 έχουν γραφεί για όμοια είδη πιστώσεις συνολικού ποσού 
67.000,00 € σε βάρος των Κ.Α.10.6251.02, 10.6253.01, 15.6255.01,20.6252.01, 20.6253.01 και 20.6253.03. Ο 
προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν ξεπερνά το 20% των πιστώσεων όλων των τμημάτων που έχει 
διαιρεθεί η προμήθεια για όμοια είδη, ήτοι το ποσό των 13.400,00 €. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.755,00 €-  Κ.Α.15.6255.01 «Λοιπά ασφάλιστρα» 
Οι Υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση Δαπάνης 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
 

  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
   & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ:  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΓΕΝΙΑΣ 
Αρμόδιος: Λυπήρος Γεώργιος 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ            : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 
 

 
 

 

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ: 10/5/2022 

Αριθμός Μελέτης : 51 





 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή της 
Αθλητικής Κατασκήνωσης 2019 που θα υλοποιηθεί σε τρεις περιόδους των δύο (2) εβδομάδων (χωρίς 
Σαββατοκύριακα) από την 20η/6/2022 έως την 29η/7/2022 όπου θα συμμετέχουν έως 750 παιδιά (250 ανά 
περίοδο) και του Προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης & Δημιουργικής Απασχόλησης, όπου θα 
συμμετάσχουν έως 1.050 παιδιά, που θα διεξαχθεί από την 27η/6/2022 έως την 29η/7/2022, απαιτείται η 
υπηρεσία με τίτλο «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
«Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή φύλαξη»» για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στα δύο 
αυτά προγράμματα. 
CPV: 66512100-3 
 
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1.755,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων 
και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6255.01 «Λοιπά ασφάλιστρα» του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε.2022 δυνάμει 
του δικαιώματος του Δημάρχου. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Συνολικό 
Κόστος 

«Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
«Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή 
φύλαξη»» 

Υπηρεσία 1 1.755,00 € 

      1.755,00 € 

 
CPV: 66512100-3 
Οι Υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.755,00 €-  Κ.Α.15.6255.01 «Λοιπά ασφάλιστρα» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& Ν. ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

Ν.ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΛΥΠΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& Ν. ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

Ν.ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΛΥΠΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αθλητική Κατασκήνωση 2022 
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) περιόδους των δύο (2) εβδομάδων (χωρίς Σαββατοκύριακα) από 
την 20η/6/2022 έως την 29η/7/2022 όπου θα συμμετέχουν έως 750 παιδιά (250 ανά περίοδο) 
 

 Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Αθλητικό κέντρο Ν. Πέρκιζας (Λ. Πεντέλης 146 – Χαλάνδρι) 
 Ωράριο λειτουργίας: 07:30 -15:30. 
 Θα γίνεται μία εκδρομή με πούλμαν σε κάθε περίοδο σε πάρκο εντός Αττικής, το οποίο θα είναι 

στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. 
 

 

Φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2022  
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από την 27η/6/2022 έως την 29η/7/2022, με συμμετοχή έως 1.050 
παιδιών στα παρακάτω σχολεία: 

   1Ο   Δημοτικό (Αριστοφάνους 42 & Καραολή Δημητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)          
   4ο   Δημοτικό (Σαλαμίνος & Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι)   
   5ο   Δημοτικό (Βριλησσίων 2 & Μεταμορφώσεως, Τούφα)    
   11ο  Δημοτικό ( Κρίνων 24 & Κριεζή, Πολύδροσο) 
   12ο  Δημοτικό (Ιωαννίνων και Ταϋγέτου, Χαλάνδρι)   
   14ο  Δημοτικό (Θησέως & Ευριπίδου, Άνω Χαλάνδρι)                
   16ο  Δημοτικό (Τρίτση & Παπανικολάου 2, Πάτημα Χαλανδρίου)   
  
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 -16:00. 

 

Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και για τα δύο προγράμματα 

Περιγραφή Ποσό κάλυψης (€) 

Σωματικές βλάβες κατά άτομο 40.000,00 

Υλικές ζημίες σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παθόντων 

10.000,00 

Ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές βλάβες και 
Υλικές ζημίες) 

80.000,00 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 160.000,00 

Απαλλαγή εφ’ εκάστης απαίτησης, για υλικές ζημίες μόνο 250,00 

 
Επεκτάσεις: 

1. Ευθύνη από την ιδιοκτησία και την χρήση κολυμβητικών δεξαμενών, των λουτρικών/αθλητικών 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων. 

2. Ευθύνη για σωματικές βλάβες από πυρκαϊά ή έκρηξη ή βραχυκύκλωμα εντός των καλυπτόμενων 

χώρων. 

3. Ευθύνη για τροφική δηλητηρίαση τρίτων από τρόφιμα ή ποτά που προσφέρονται ή πωλούνται από τον 

ασφαλισμένο. 

4. Η κάλυψη ισχύει και κατά τις ημερήσιες εκδρομές/επισκέψεις, που τυχόν θα διοργανωθούν από τους 

διοργανωτές σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος εντός και εκτός Αττικής. 





Η κάλυψη θα έχει ισχύ από την 20η/6/2022 έως και την λήξη των προγραμμάτων την 29η/7/2022. 

Ο Δήμος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων 

και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και 

προσωπικού. 

Το ιστορικό ζημιών του Δήμου είναι καθαρό. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& Ν. ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

Ν.ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΛΥΠΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 





ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: 

Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή φύλαξη»», της Διεύθυνσης 

Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 1.755,00 €, θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6255.01 

«Λοιπά ασφάλιστρα» και θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη, βάσει τιμής, προσφορά. 

 

Άρθρο 2: 

Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια της παρούσας θα γίνει έχοντας υπόψη και σύμφωνα με: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Την 35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) απόφ. Υπ. Οικονομικών - «αναπροσαρμογή ποσών 

(20.000,00 €) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, άρθρο 20 παρ. 13, που συμπληρώνει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
9. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')- Πρόγραμμα «Κλεισθένης I».  
10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

11. Την υπ’ αριθμόν 286/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης της πίστωσης. 
 

 

Άρθρο 3: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Προσφορά του αναδόχου 

 Τεχνική προσφορά, με τα χαρακτηριστικά, όπως αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, είναι απολύτως 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της παρούσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης 

 

Άρθρο 4: 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τεχνική περιγραφή – (μελέτη) 

 Η σύμβαση 

 

Άρθρο 5: 

Σύμβαση 

Ο/οι ανάδοχος/οι, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, ούτε μικρότερο των πέντε (5) για να 

υπογράψει την σύμβαση. 

 





Άρθρο 6: 

Πλημμελής υπηρεσία - Παραλαβή ειδών 

Εάν η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 7: 

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια των προγραμμάτων όπως αναφέρονται 

στην παρούσα μελέτη η οποία θα εκτελεστεί, στο Αθλητικό κέντρο «Ν. Πέρκιζας» επί της Λεωφόρου Πεντέλης 

146 στο Χαλάνδρι και στα σχολικά κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου, στα οποία θα διεξαχθεί το Πρόγραμμα της 

Καλοκαιρινής Φύλαξης. 

 

Άρθρο 8: 

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9: 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

 

Άρθρο 10: 

Πληρωμή 

Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 11: 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΛΥΠΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 





 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική 
Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή φύλαξη»», της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς 

Α.Μ.  51/10-5-2022 
 
Του ………………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………………… Αριθμός …............. Τ.Κ. …………….. 

Τηλ. …………………………………………………... Fax …………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………... 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές επί 

των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 

«Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου 

για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

«Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και 

«Καλοκαιρινή φύλαξη»» 

ΥΠΗΡ. 1 1.755,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1.755,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ)  

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ……./..…../2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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