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Ελληνική Δημοκρατία                                                Bούλα, 13-7-2022 
Νομός Αττικής                          Aρ.Πρωτ.: 28265 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Αρ. Πράξης       : 29 
Αρ. Απόφασης : 230 
 
Στη Βούλα την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε Τακτική –Δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την 76η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325, μετά από τη με αρ. πρωτ. 27718/8-7-2022 πρόσκληση που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
  
 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ* ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. LEHTINEN TEEMU EERIKKI ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
        * Τον Πρόεδρο κ.Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναπληρώνει νόμιμα κατ΄ άρθρο 75, παρ.2 του Ν.  
        3852/7.6.2010 όπως ισχύει, ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Ψαλλίδας.  
 
 

Αφού  υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
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Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση αναβατορίων  στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης» 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη αυτής: 
 
1. Το με αρ. πρωτ. 27168/6-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την 
τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
αναβατορίων  στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης», το οποίο αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
«Ιστορικό  
Στις 23/02/2022 υπεγράφη το με αριθμ. πρωτ. 7672 συμφωνητικό απευθείας ανάθεσης με αριθμό 
ΑΔΑΜ: 22SYMV010103402, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ  ΣΤΟ 1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ»,  
Στις 13/05/2022 χορηγήθηκε το με αριθμ. Πρωτ. 18822 παράταση ολοκλήρωσης της προμήθειας και 
εγκατάστασης αναβατορίων στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης  
 
 
Στις 20/06/2022 έλαβε χώρα συνάντηση των  εμπλεκομένων υπευθύνων (Δ. Γεωργιάκος Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Σ. Ζερβουδάκης Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων, Ι. Λυράκος 
Υπάλληλος Τμήματος Μελετών και Έργων και ο Σ. Παπαστεργίου Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου Βούλας) 
με σκοπό την ορθότερη εκτέλεση της άνω σύμβασης και κατά συνέπεια την επανεξέταση  του σημείου 
εγκατάστασης του αναβατορίου ΑΜΕΑ όσο αφορά το 1ο Γυμνάσιο Βούλας.  
 
1ο Γυμνάσιο Βάρης 
Αναφορικά με το αναβατόριο στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης θα ακολουθηθεί στο ακέραιο η αρχική μελέτη με 
τις αναγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 82/2021 τεχνικής μελέτης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και επομένως θα χρησιμοποιηθεί ο αρχικός προδιαγραφόμενος και προσφερόμενος από 
τον ανάδοχο τύπος του αναβατορίου Kleeman Τ-50 (μονάδα ισχύος) και ΚΔ-100  (πίνακας ελέγχου). 
 
1ο Γυμνάσιο Βούλας 
Αναφορικά με το αναβατόριο στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας, αρχικώς είχε προβλεφτεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία, κατά την σύνταξη της τεχνικής μελέτης, η τοποθέτηση του αναβατορίου εντός του γραφείου 
των καθηγητών σε σημείο όπου υφίσταται ισόγεια επέκταση σχολικού κτιρίου με πάνελ 
πολυουρεθάνης οροφής και κάθετα προς τα άνω να έχει άλλες δύο (2) στάσεις στον 1ο και τον 2ο 
όροφο. Η συνολική διαδρομή από το επίπεδο του γραφείου των καθηγητών έως το δάπεδο του 
δευτέρου ορόφου ήταν 7,15 μέτρα. 
Είχε προσφερθεί από τον ανάδοχο με την κατάθεση της προσφοράς του το μοντέλο με τύπο Kleeman 
Τ-50 (μονάδα ισχύος) και Kleeman KD-100  (πίνακας ελέγχου), όπου κάλυπτε τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και κάλυπτε τη διαδρομή του εμβόλου το σύνολο της κατασκευής (μέγιστη διαδρομή  
εμβόλου 7,20 μέτρα) 
Κατά την άνω αναφερόμενη συνάντηση όμως τέθηκαν προς συζήτηση οι ακόλουθοι προσδιοριστικοί 
παράγοντες που θα πρέπει να καλυφθούν από την εγκατάσταση: 

1. μηδενική όχληση των καθηγητών στο αντίστοιχο γραφείο τους κατά τη χρήση του 
αναβατορίου, 

2. αποφυγή υγρασίας στο γραφείο των καθηγητών από την οπή στο πάνελ πολυουρεθάνης, 
3. καμία δημιουργία αποχέτευσης των υδάτων που θα εισέρχονται από τις βροχές εντός του 

φρεατίου στο χώρο του γραφείου των καθηγητών, η οποία θα έπρεπε να οδεύσει κατά μήκος 
της ισόγειας επέκτασης του σχολικού κτιρίου, 

4. καμία κατάληψη μεγαλύτερου χώρου στο γραφείο των καθηγητών λόγω της επιπλέον 
περιμετρικής θερμομόνωσης του θαλάμου του αναβατορίου,   

5. καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού θα τοποθετηθεί σε πλαϊνή όψη του σχολείου και όχι 
στην πρόσοψη όπως αρχικώς είχε μελετηθεί, 
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6. και καλύτερη προσβασιμότητα από τους ΑΜΕΑ,  
 

Από την συνάντηση αυτή και για την καλύτερη εκτέλεση της σύμβασης που θα κάλυπτε τους άνω 
προσδιοριστικούς παράγοντες αποφασίστηκε η αλλαγή του σημείου εγκατάστασης του αναβατορίου 
ΑΜΕΑ όσο αφορά το 1ο Γυμνάσιο Βούλας . 
 Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε με τον ανάδοχο, τη διοίκηση του σχολείου και με την Τεχνική Υπηρεσία 
να τοποθετηθεί εξωτερικά στην πλαϊνή πλευρά του σχολείου επί της οδού Περικλέους στη Βούλα αντί 
της αρχικής επιλεχθείσας τοποθεσίας που ήταν στην πρόσοψη του σχολείου επί της οδού  Ξενοφώντος 
εντός της επέκτασης του γραφείου των καθηγητών. Με αυτή την αλλαγή θέσης του αναβατορίου οι 
ανωτέρω έξι (6) παράγοντες που δυσχεραίνουν την συνολική λειτουργία του σχολείου παύουν να 
ισχύουν.  
Επιπλέον η νέα αυτή θέση  πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων πλευρών διότι :  
α) διαθέτει ήδη ράμπα πρόσβασης των ΑΜΕΑ από την είσοδο του σχολείου στο κυρίως προαύλιο χώρο 
του σχολείου, 
β) η όχληση των μαθητών και των καθηγητών ελαχιστοποιείται, γιατί από το συγκεκριμένο σημείο 
διέρχονται πολύ σπάνια μαθητές και καθηγητές, και 
γ) βρίσκεται πλησίον της περίφραξης του σχολείου στη μικρή πλαϊνή πλευρά του σχολικού κτιρίου, 
οπότε αλλοιώνει ελάχιστα το αισθητικό αποτέλεσμα (αποφεύγεται η τοποθέτηση στην πρόσοψη του 
σχολείου).  
 
Όμως η συγκεκριμένη νέα θέση  απαιτεί τη χρήση διαφορετικού  τύπου αναβατορίου με μέγιστη 
διαδρομή εμβόλου τουλάχιστον 8 μέτρων, λόγω μεγαλύτερης υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου 
του σχολείου (κατωφέρεια προς την οδό Περικλέους τουλάχιστον 25 εκατοστά) και μη εκμετάλλευσης 
της υψομετρικής διαφοράς του περιβάλλοντος χώρου με το επίπεδο του ισογείου (τουλάχιστον 35 
εκατοστά).  Η ανάγκη χρήσης αναβατορίου με διαδρομή εμβόλου τουλάχιστον 8 μέτρων αφενός είναι 
επιβεβλημένη για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της νέας θέσης, όμως δεν μπορεί να καλυφθεί από 
τον προδιαγεγραμμένο τύπο της μελέτης και της σύμβασης δηλαδή τους τύπους Kleeman Τ-50 
(μονάδα ισχύος) και Kleeman KD-100  (πίνακας ελέγχου).  
Θέτουμε υπόψη του Σώματος τα κατωτέρω δεδομένα: 
το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «Χωρίς να απαιτείται 

επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις 
μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν 
Βιβλίο...» 
το άρθρο 3 της σύμβασης αναφέρει ότι Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 

διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
Το υπ. αρ. 26192 - 29/06/2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα, ο οποίος συμφωνεί με τις 

αναφερόμενες τροποποιήσεις  (τεχνικές και χρονικές) καθώς και την κατάθεση νέων εγγράφων 
τεχνικής προσφοράς  που θα καλύπτουν τα νέα τεχνικά δεδομένα του αναβατορίου  1ο Γυμνάσιου 
Βούλας 
Το υπ. αρ. 27124/5-7-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται τα 

κατατεθέντα έγγραφα του αναδόχου όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των νέων τεχνικών 
προδιαγραφών  του αναβατορίου 1ο Γυμνάσιου Βούλας 
 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα προς συζήτηση ώστε να 
αποφασίσετε: 

1. Την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών της αναφερόμενης 82/2021 τεχνικής μελέτης όσο 
αφορά μόνο για το τύπο του αναβατορίου του  1ο Γυμνάσιου Βούλας 

Συγκεκριμένα την τροποποίηση το άρθρου των τεχνικών προσδιαγραφών Α 1, 2 και 3 σελ. 5 και 6 της 
μελέτης από Kleeman KD-100 (πίνακας ελέγχου) και Kleeman T-50 (μονάδα ισχύος) σε της εταιρείας 
AVIEK με τύπο ELPG_6.8. (Αναφορά συγκεκριμένων αλλαγών από  σε και συγκεκριμένες σελίδες. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου ELPG_6.8 της AVIEK έχουν ως εξής : 

 Ολοκληρωμένο πακέτο μηχανισμού EASY LIFT PLATFORM GLASS (ταχύτητα έως 0,15m/s, Οδηγός 
στήριξης με επενδύσεις και γωνίες στήριξης, υδραυλικό έμβολο, υδραυλική μονάδα, μηχανολογικά, 
σασί, πίνακας, καλωδίωση). Μοντέλο: ELPG_6.8 
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 ELP GLASS Θάλαμος γυάλινος για εξωτερική χρήση με χειροκίνητες θύρες ανοιγόμενες προς τα μέσα 
(Πλαστικό δάπεδο PVC, διάφανο τζάμι τρίπλεξ 5+5 mm, θύρες θαλάμου με ηλεκτρική κλειδαριά). 
Διαστάσεις έως : 1000 X 1200 mm 

 Θύρα θαλάμου γυάλινη AVIEK, με δυο θυρόφυλλα ανοιγόμενα προς τα μέσα, τρίπλεξ γυαλί 5+5 mm, 
ηλεκτρική κλειδαριά με πείρο. 

 Θύρα ορόφου Ημιαυτόματη, κατασκευής AVIEK Full glass , 

 Ύψος 2 m, υλικό/βαφή - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-Η/Β, επενδύσεις έξω Ναι, τζάμια θυρών – Διάφανο 

 Τριγωνικό στήριγμα από κοιλοδοκό 100*4 για την στήριξη του οδηγού. 
 

2. Την έγκριση της τροποποίησης του με αριθμ. πρωτ. 7672/23-2-2022 συμφωνητικού απευθείας 
ανάθεσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV010103402, σύμφωνα με τις νέες τροποποιημένες 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα αυτού. 

3. Την έγκριση της χρονικής επέκτασης του με αριθμ. πρωτ. 7672/23-2-2022 συμφωνητικού 
απευθείας ανάθεσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV010103402 για δύο (2) μήνες, προκειμένου να 
γίνουν τα απαραίτητα βήματα προμήθειας και εγκατάστασης του νέου τύπου αναβατορίου. 

                                                                             

                                                                                               Ο προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων» 

 
2. Το υπ’ αριθμό 7672/23-2-2022 συμφωνητικό                                                                                                
4. Το υπ΄ αρ. 26192 - 29/06/2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα, ο οποίος συμφωνεί με τις 
αναφερόμενες τροποποιήσεις   
5. Το υπ΄ αρ. 27124/5-7-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποδοχή των 
κατατεθέντων εγγράφων του αναδόχου όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των 
νέων τεχνικών προδιαγραφών  του αναβατορίου 1ο Γυμνάσιου Βούλας 
 
και με βάση τις διατάξεις: 
 
1. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  
2. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
3.  του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
 
Ακολουθεί η σχετική φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι 
οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη της 
τα ανωτέρω:  
 
                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Α. Εγκρίνει την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών της αναφερόμενης 82/2021 τεχνικής 
μελέτης όσο αφορά μόνο για το τύπο του αναβατορίου του 1ου  Γυμνάσιου Βούλας. 
Συγκεκριμένα την τροποποίηση το άρθρου των τεχνικών προσδιαγραφών Α 1, 2 και 3 σελ. 5 
και 6 της μελέτης από Kleeman KD-100 (πίνακας ελέγχου) και Kleeman T-50 (μονάδα ισχύος) 
σε της εταιρείας AVIEK με τύπο ELPG_6.8. (Αναφορά συγκεκριμένων αλλαγών από  σε και 
συγκεκριμένες σελίδες. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου ELPG_6.8 της AVIEK έχουν ως εξής : 
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 Ολοκληρωμένο πακέτο μηχανισμού EASY LIFT PLATFORM GLASS (ταχύτητα έως 0,15m/s, 
Οδηγός στήριξης με επενδύσεις και γωνίες στήριξης, υδραυλικό έμβολο, υδραυλική μονάδα, 
μηχανολογικά, σασί, πίνακας, καλωδίωση). Μοντέλο: ELPG_6.8 

 ELP GLASS Θάλαμος γυάλινος για εξωτερική χρήση με χειροκίνητες θύρες ανοιγόμενες προς 
τα μέσα (Πλαστικό δάπεδο PVC, διάφανο τζάμι τρίπλεξ 5+5 mm, θύρες θαλάμου με 
ηλεκτρική κλειδαριά). Διαστάσεις έως : 1000 X 1200 mm 

 Θύρα θαλάμου γυάλινη AVIEK, με δυο θυρόφυλλα ανοιγόμενα προς τα μέσα, τρίπλεξ γυαλί 
5+5 mm, ηλεκτρική κλειδαριά με πείρο. 

 Θύρα ορόφου Ημιαυτόματη, κατασκευής AVIEK Full glass , 

 Ύψος 2 m, υλικό/βαφή - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-Η/Β, επενδύσεις έξω Ναι, τζάμια θυρών – Διάφανο 

 Τριγωνικό στήριγμα από κοιλοδοκό 100*4 για την στήριξη του οδηγού. 
 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση του με αριθμ. πρωτ. 7672/23-2-2022 συμφωνητικού απευθείας 
ανάθεσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV010103402, σύμφωνα με τις νέες τροποποιημένες 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα αυτού. 
 
Γ. Εγκρίνει την χρονική επέκταση του με αριθμ. πρωτ. 7672/23-2-2022 συμφωνητικού 
απευθείας ανάθεσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV010103402  για δύο (2) μήνες, προκειμένου 
να γίνουν τα απαραίτητα βήματα προμήθειας και εγκατάστασης του νέου τύπου 
αναβατορίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   230/2022 

 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 

                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
     
         
                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
         
 

 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ  

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΦΨΩΨΖ-ΟΜΩ





 

Τμήμα Προμηθειών Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  
Σ  Υ  Μ  Φ  Ω  Ν  Η  Τ  Ι  Κ  Ο  Υ    

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝABATOΡIΩΝ  ΣΤΟ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ»                      82/2021 

ΔΑΠΑΝΗ     :     23.200,00€ 

Φ.Π.Α 24% :                                     5. 568,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ     :                                        28.768,00€ 

Κ.Α.             :        30-7131.008 
 

ΑΛΤΣΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ      
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

   
Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

ΑΦΜ :  997573323 - ΔΟΥ Γλυφάδας 

Ε-mail: promithies@vvv.gov.gr  

              gnikolakopoulos@vvv.gov.gr 

Υπεύθυνος Σύνταξης: Γεώργιος 

Νικολακόπουλος 

  
 
      
                                  
 

ΔΑΠΑΝΗ     :     23.200,00€ 

Φ.Π.Α 24% :                                     5. 568,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ     :                                        28.768,00€ 

Κ.Α.             :        30-7131.008 
 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η     Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ 
                           

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝABATOΡIΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ» 

 

 

Στην Βούλα σήμερα   13/7/2022     οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 
Τ.Κ. 16673, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ  (στο εξής η «Αναθέτουσα 
Αρχή») και ο 
 

2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΛΤΣΑΝΤΖΗΣ -ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ                         
με έδρα  στην Αθήνα  στην οδό Αργους αριθ. 57,  ΑΦΜ: 077165969  (τηλ. 6932558037,  e-mail info@eltech.gr)                         
με Α.Δ.Τ. ΑΝ 648184, (στο εξής ο «Ανάδοχος») συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα και η Αναθέτουσα Αρχή αφού 
έλαβε υπόψη:  
 

      1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
       Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 37326/24-9-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 
5.Tην με αρ.  82 /2021   Μελέτη της ανωτέρω Δ/νσης 

6.Το υπ΄αριθμ. 49962/13 - 12-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα. 
7.Tην με αρ. Α-1216/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση – διάθεση – δέσμευση 
πίστωσης του ποσού των 28.892,00€  σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 30-7131.008   την διενέργεια της 
προμήθειας  και την έγκριση της υπ.αριθ.    82/2021 μελέτης. 
8.Tην με αρ. πρωτ. 51937/23-12-2021 Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 21PROC009828669) προς τον 
ΑΛΤΣΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) 
9.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 52381/27-12-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Αντικατάσταση 
δικαιολογητικών» που αφορά το άρθρο 17 παρ. 6 της μελέτης. 

mailto:promithies@vvv.gov.gr
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10.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 52593/28- 12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών προς την Τεχνική Υπηρεσία 
για την εκ νέου διαβίβαση του  υπ΄αριθμ. 52381/27- 12-2021 εγγράφου λόγω μη υπογραφής του από 
τους συντάκτες και υπογράφοντες  την μελέτη. 
11.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 52535/28-12-2021 ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς  του ΑΛΤΣΑΝΤΖΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

12.Την με αριθμό 2521/2021  εγκριτική απόφαση Δημάρχου της αντικατάστασης του άρθρο 17 παρ. 6 
της μελέτης. 
13.Tην με αρ. πρωτ. 53060/31-12-2021 Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 21PROC009884846) προς τον 
ΑΛΤΣΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) 
14.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 857/10-1-2022 ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς  του ΑΛΤΣΑΝΤΖΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
15.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2262/18- 1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών προς την Τεχνική Υπηρεσία για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσφέροντα  που αφορούν το άρθρο 17 παρ. 6 & 7. 
16.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4623/4-2-2022 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαπιστώνεται η 
ανταπόκριση των δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου στις απαιτήσεις της 82/2021  μελέτης. 
17. Το Υπηρεσιακό σημέιωμα του Τμήματος Προμηθειών με ημερομηνία 4-2-2022 

18. Την 370/2022 απόφαση Δημάρχου για την κατακύρωση της προμήθειας 
19. Το υπ.αρ. 27168/6-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης της 
σύμβασης όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναβατορίου που πρόκειται να τοποθετηθεί στο 1ο 
Γυμνάσιο Βούλας 
20. Τη υπ.αρ. 230/2022 απόφαση Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες 
τροποποιήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του αναβατορίου καθώς και την χρονική επέκταση της 
αρχικής σύμβασης με  ΑΔΑΜ 22SYMV010103402 για διάστημα (2) δύο μηνών ήτοι μέχρι 23-9-2022 

 
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 
   Στον δεύτερο   των συμβαλλομένων την προμήθεια   με τίτλο : 

         «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝABATOΡIΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
       ΒΑΡΗΣ» αντί του ποσού των 23.200,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%   ποσού 5. 568,00€,  και γενικό σύνολο 28.768,00€ , 

σύμφωνα με την  ακόλουθη οικονομική  προσφορά: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΦΜ  ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΛΤΣΑΝΤΖΗΣ 

 

077165969  
 

23.200,00€ 

    
5. 568,00€ 

 

 28.768,00€ 

 

Άρθρο  1ο: Έναρξη ισχύος της σύμβασης, παράδοση  και διάρκεια ισχύος 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 
57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  
Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε μέχρι 23-9-2022 
 
Άρθρο  2ο Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Άρθρο 3ο  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η παρούσα σύμβαση τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. 230/2022 και συγκεκριμένα: 

 
Ιστορικό  
Στις 23/02/2022 υπεγράφη το με αριθμ. πρωτ. 7672 συμφωνητικό απευθείας ανάθεσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 
22SYMV010103402, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
ΚΑΙ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ»,  
Στις 13/05/2022 χορηγήθηκε το με αριθμ. Πρωτ. 18822 παράταση ολοκλήρωσης της προμήθειας και 
εγκατάστασης αναβατορίων στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης  
 
Στις 20/06/2022 έλαβε χώρα συνάντηση των  εμπλεκομένων υπευθύνων (Δ. Γεωργιάκος Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Σ. Ζερβουδάκης Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων, Ι. Λυράκος Υπάλληλος 
Τμήματος Μελετών και Έργων και ο Σ. Παπαστεργίου Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου Βούλας) με σκοπό την 
ορθότερη εκτέλεση της άνω σύμβασης και κατά συνέπεια την επανεξέταση  του σημείου εγκατάστασης του 
αναβατορίου ΑΜΕΑ όσο αφορά το 1ο Γυμνάσιο Βούλας.  
 
1ο Γυμνάσιο Βάρης 
Αναφορικά με το αναβατόριο στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης θα ακολουθηθεί στο ακέραιο η αρχική μελέτη με τις 
αναγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 82/2021 τεχνικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
επομένως θα χρησιμοποιηθεί ο αρχικός προδιαγραφόμενος και προσφερόμενος από τον ανάδοχο τύπος 
του αναβατορίου Kleeman Τ-50 (μονάδα ισχύος) και ΚΔ-100  (πίνακας ελέγχου). 
 
1ο Γυμνάσιο Βούλας 
Αναφορικά με το αναβατόριο στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας, αρχικώς είχε προβλεφτεί από την Τεχνική Υπηρεσία, 
κατά την σύνταξη της τεχνικής μελέτης, η τοποθέτηση του αναβατορίου εντός του γραφείου των 
καθηγητών σε σημείο όπου υφίσταται ισόγεια επέκταση σχολικού κτιρίου με πάνελ πολυουρεθάνης 
οροφής και κάθετα προς τα άνω να έχει άλλες δύο (2) στάσεις στον 1ο και τον 2ο όροφο. Η συνολική 





Τύπος Εγγραφου: Συμφωνητικό Απευθείας Ανάθεσης 

Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

 

διαδρομή από το επίπεδο του γραφείου των καθηγητών έως το δάπεδο του δευτέρου ορόφου ήταν 7,15 
μέτρα. 
Είχε προσφερθεί από τον ανάδοχο με την κατάθεση της προσφοράς του το μοντέλο με τύπο Kleeman Τ-50 
(μονάδα ισχύος) και Kleeman KD-100  (πίνακας ελέγχου), όπου κάλυπτε τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και κάλυπτε τη διαδρομή του εμβόλου το σύνολο της κατασκευής (μέγιστη διαδρομή  
εμβόλου 7,20 μέτρα) 
Κατά την άνω αναφερόμενη συνάντηση όμως τέθηκαν προς συζήτηση οι ακόλουθοι προσδιοριστικοί 
παράγοντες που θα πρέπει να καλυφθούν από την εγκατάσταση: 

1 μηδενική όχληση των καθηγητών στο αντίστοιχο γραφείο τους κατά τη χρήση του αναβατορίου, 
2 αποφυγή υγρασίας στο γραφείο των καθηγητών από την οπή στο πάνελ πολυουρεθάνης, 
3 καμία δημιουργία αποχέτευσης των υδάτων που θα εισέρχονται από τις βροχές εντός του φρεατίου 

στο χώρο του γραφείου των καθηγητών, η οποία θα έπρεπε να οδεύσει κατά μήκος της ισόγειας 
επέκτασης του σχολικού κτιρίου, 

4 καμία κατάληψη μεγαλύτερου χώρου στο γραφείο των καθηγητών λόγω της επιπλέον περιμετρικής 
θερμομόνωσης του θαλάμου του αναβατορίου,   

5 καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού θα τοποθετηθεί σε πλαϊνή όψη του σχολείου και όχι στην 
πρόσοψη όπως αρχικώς είχε μελετηθεί, 

6 και καλύτερη προσβασιμότητα από τους ΑΜΕΑ,  
 

Από την συνάντηση αυτή και για την καλύτερη εκτέλεση της σύμβασης που θα κάλυπτε τους άνω 
προσδιοριστικούς παράγοντες αποφασίστηκε η αλλαγή του σημείου εγκατάστασης του αναβατορίου ΑΜΕΑ 
όσο αφορά το 1ο Γυμνάσιο Βούλας . 
 Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε με τον ανάδοχο, τη διοίκηση του σχολείου και με την Τεχνική Υπηρεσία να 
τοποθετηθεί εξωτερικά στην πλαϊνή πλευρά του σχολείου επί της οδού Περικλέους στη Βούλα αντί της 
αρχικής επιλεχθείσας τοποθεσίας που ήταν στην πρόσοψη του σχολείου επί της οδού  Ξενοφώντος εντός 
της επέκτασης του γραφείου των καθηγητών. Με αυτή την αλλαγή θέσης του αναβατορίου οι ανωτέρω έξι 
(6) παράγοντες που δυσχεραίνουν την συνολική λειτουργία του σχολείου παύουν να ισχύουν.  
 
Επιπλέον η νέα αυτή θέση  πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων πλευρών διότι :  
α) διαθέτει ήδη ράμπα πρόσβασης των ΑΜΕΑ από την είσοδο του σχολείου στο κυρίως προαύλιο χώρο του 
σχολείου, 
β) η όχληση των μαθητών και των καθηγητών ελαχιστοποιείται, γιατί από το συγκεκριμένο σημείο 
διέρχονται πολύ σπάνια μαθητές και καθηγητές, και 
γ) βρίσκεται πλησίον της περίφραξης του σχολείου στη μικρή πλαϊνή πλευρά του σχολικού κτιρίου, οπότε 
αλλοιώνει ελάχιστα το αισθητικό αποτέλεσμα (αποφεύγεται η τοποθέτηση στην πρόσοψη του σχολείου).  
 

Όμως η συγκεκριμένη νέα θέση  απαιτεί τη χρήση διαφορετικού  τύπου αναβατορίου με μέγιστη διαδρομή 
εμβόλου τουλάχιστον 8 μέτρων, λόγω μεγαλύτερης υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου του σχολείου 
(κατωφέρεια προς την οδό Περικλέους τουλάχιστον 25 εκατοστά) και μη εκμετάλλευσης της υψομετρικής 
διαφοράς του περιβάλλοντος χώρου με το επίπεδο του ισογείου (τουλάχιστον 35 εκατοστά).  Η ανάγκη 
χρήσης αναβατορίου με διαδρομή εμβόλου τουλάχιστον 8 μέτρων αφενός είναι επιβεβλημένη για να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της νέας θέσης, όμως δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προδιαγεγραμμένο 
τύπο της μελέτης και της σύμβασης δηλαδή τους τύπους Kleeman Τ-50 (μονάδα ισχύος) και Kleeman KD-
100  (πίνακας ελέγχου).  
 
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

I. το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «Χωρίς να απαιτείται 
επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο...» 
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II. το άρθρο 3 της σύμβασης αναφέρει ότι Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

III. Την υπ. αρ. 26192 - 29/06/2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα, ο οποίος συμφωνεί με τις 
αναφερόμενες τροποποιήσεις  (τεχνικές και χρονικές) καθώς και την κατάθεση νέων εγγράφων τεχνικής 
προσφοράς  που θα καλύπτουν τα νέα τεχνικά δεδομένα του αναβατορίου  1ο Γυμνάσιου Βούλας 

IV. Το υπ. αρ. 27168/6-7-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται τα 
κατατεθέντα έγγραφα του αναδόχου όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των νέων τεχνικών 
προδιαγραφών  του αναβατορίου 1ο Γυμνάσιου Βούλας. 
 
Τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης 82/2021 τεχνικής μελέτης όσο αφορά 
μόνο για το τύπο του αναβατορίου του  1ο Γυμνάσιου Βούλας 

Συγκεκριμένα την τροποποίηση το άρθρου των τεχνικών προσδιαγραφών Α 1, 2 και 3 σελ. 5 και 6 της 
μελέτης από Kleeman KD-100 (πίνακας ελέγχου) και Kleeman T-50 (μονάδα ισχύος) σε της εταιρείας AVIEK 
με τύπο ELPG_6.8. (Αναφορά συγκεκριμένων αλλαγών από  σε και συγκεκριμένες σελίδες. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου ELPG_6.8 της AVIEK έχουν ως εξής : 

 Ολοκληρωμένο πακέτο μηχανισμού EASY LIFT PLATFORM GLASS (ταχύτητα έως 0,15m/s, Οδηγός στήριξης 
με επενδύσεις και γωνίες στήριξης, υδραυλικό έμβολο, υδραυλική μονάδα, μηχανολογικά, σασί, πίνακας, 
καλωδίωση). Μοντέλο: ELPG_6.8 

 ELP GLASS Θάλαμος γυάλινος για εξωτερική χρήση με χειροκίνητες θύρες ανοιγόμενες προς τα μέσα 
(Πλαστικό δάπεδο PVC, διάφανο τζάμι τρίπλεξ 5+5 mm, θύρες θαλάμου με ηλεκτρική κλειδαριά). 
Διαστάσεις έως : 1000 X 1200 mm 

 Θύρα θαλάμου γυάλινη AVIEK, με δυο θυρόφυλλα ανοιγόμενα προς τα μέσα, τρίπλεξ γυαλί 5+5 mm, 
ηλεκτρική κλειδαριά με πείρο. 

 Θύρα ορόφου Ημιαυτόματη, κατασκευής AVIEK Full glass , 

 Ύψος 2 m, υλικό/βαφή - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-Η/Β, επενδύσεις έξω Ναι, τζάμια θυρών – Διάφανο 

 Τριγωνικό στήριγμα από κοιλοδοκό 100*4 για την στήριξη του οδηγού. 

                        
 
Άρθρο 4ο Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την σύνταξη 
αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς 
προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των 
υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και 
οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 5o Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 
παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει 
στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και 
στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή 
πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει 
συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έντυπο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους 
οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) 
δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, 
(ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 
και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή 
ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 
νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος 
έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 
οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι τα ακόλουθα (email dtsakalis@vvv.gov.gr  /τηλ. 21320-20112). 
 
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών 
του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες 
που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
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ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 
άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  
θ) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική 
ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 
 
 
Λοιποί όροι 
 
Ρητά συμφωνείται, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι τα αναγραφόμενα στην  υπ΄ αριθμ.  82/2021    μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας δημόσιας  σύμβασης και  
δεσμεύουν  ως προς τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  αυτή  και τα δύο μέρη.  Ολοι  οι 
όροι της μελέτης και των εγγράφων της σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
  Ο  δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και ότι  αποδέχεται αυτά 
ανεπιφύλακτα, επίσης δήλωσε ότι  ρητώς εγγυάται την ποιότητα παροχής  των προσφερόμενων υπηρεσιών 
σύμφωνα με την 82/21 μελέτη ευθυνόμενος  για κάθε τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη και για κάθε  επιγενόμενη 
ζημία των συμφερόντων του Δήμου   
 

   
    
 
 
 

OI   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 
 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

                                     
Ο Δήμαρχος   

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
 
 
 
 

    ……………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 230/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης 82/2021 τεχνικής μελέτης όσο αφορά 
μόνο για το τύπο του αναβατορίου του  1ο Γυμνάσιου Βούλας 

Συγκεκριμένα την τροποποίηση το άρθρου των τεχνικών προσδιαγραφών Α 1, 2 και 3 σελ. 5 και 6 της 
μελέτης από Kleeman KD-100 (πίνακας ελέγχου) και Kleeman T-50 (μονάδα ισχύος) σε της εταιρείας AVIEK 
με τύπο ELPG_6.8. (Αναφορά συγκεκριμένων αλλαγών από  σε και συγκεκριμένες σελίδες. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου ELPG_6.8 της AVIEK έχουν ως εξής : 

 Ολοκληρωμένο πακέτο μηχανισμού EASY LIFT PLATFORM GLASS (ταχύτητα έως 0,15m/s, Οδηγός στήριξης 
με επενδύσεις και γωνίες στήριξης, υδραυλικό έμβολο, υδραυλική μονάδα, μηχανολογικά, σασί, πίνακας, 
καλωδίωση). Μοντέλο: ELPG_6.8 

 ELP GLASS Θάλαμος γυάλινος για εξωτερική χρήση με χειροκίνητες θύρες ανοιγόμενες προς τα μέσα 
(Πλαστικό δάπεδο PVC, διάφανο τζάμι τρίπλεξ 5+5 mm, θύρες θαλάμου με ηλεκτρική κλειδαριά). 
Διαστάσεις έως : 1000 X 1200 mm 

 Θύρα θαλάμου γυάλινη AVIEK, με δυο θυρόφυλλα ανοιγόμενα προς τα μέσα, τρίπλεξ γυαλί 5+5 mm, 
ηλεκτρική κλειδαριά με πείρο. 

 Θύρα ορόφου Ημιαυτόματη, κατασκευής AVIEK Full glass , 

 Ύψος 2 m, υλικό/βαφή - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-Η/Β, επενδύσεις έξω Ναι, τζάμια θυρών – Διάφανο 

 Τριγωνικό στήριγμα από κοιλοδοκό 100*4 για την στήριξη του οδηγού. 
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