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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα    9 . 10 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.        5052 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης οικισμού Βιαράδικα»      

Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ. 46/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩΛΨ-2ΣΘ ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση 

της υπηρεσίας:  «Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης οικισμού Βιαράδικα»  όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό: ΔΥ/1.10.2015 «Τεχνική Περιγραφή» που επισυνάπτεται στην παρούσα 

και συντάχθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Παρασκευή   16.10.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας  στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η οποία 

θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας 

της επιχείρησης  . 

Ο ανάδοχος κατά τη σύναψη της σύμβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , αξίας 

197,00 € .  

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Έντυπο προσφοράς 

 

 
                             Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 

                               Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗMOΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  
__________________ 

 

                                     ΚΥΘΗΡΑ  1 / 10 / 2015 

                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΥ 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την 
περιγραφή των εργασιών  με ειδικό τίτλο: Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών 
άρδευσης οικισμού Βιαράδικα   
Προϋπολογισμός δαπάνης  μαζί με Φ.Π.Α.  : 4.835,60 ΕΥΡΩ 
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 02.25.7336.40 
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

     Σκοπός των εργασιών  είναι η επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης 
οικισμού Βιαράδικα  

   
Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          

Α/Α Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Α/Α ΤΙΜΟΛ Κωδ. Αναθ. Μον. 

Μετρ

. 

Ποσότ

ητα  

Τιμή 

Μονάδος 

σε ευρώ 

Mερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 

1 22.23 

 

ΟΙΚ 2252 

 

Μ2 30 5,60 

 

168,00  

2. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

 

2 71.22 

 

ΟΙΚ 7122 

 

Μ2 30 14.00 420,00  

3. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή δύο 

συστατικών αρνητικών πιέσεων  

 

3 ΣΧ.ΟΙΚ 

79.08 

 

ΟΙΚ 7903 

 

Μ2 30 15.00  

 

450,00  

4.   

Στεγανωτικές επιστρώσεις με ελαστομερή 

τσιμεντοειδή δύο συστατικών  

. 

 

4 ΣΧ.ΟΙΚ 

79.08 

 

ΟΙΚ 7903 Μ2 60 20.00 1200,00  
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5. Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου 

BULLFLEX 

4 ΥΣΦ 4.17 ΥΔΡ- 7032 Μ3 3 155,00 465,00  

6. Τεχνίτης  4 003 ΑTEO 113 ΩΡ/

ΜΙΣ

ΘΙΟ 

38.75 17,00 658,75  

  7. Eργάτης ανειδίκευτος 7 001 ΑTEO 111 ΩΡ/

ΜΙΣ

ΘΙΟ 

38.75 14,70 569,63  

       

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  3.931,38 

       ΦΠΑ 23%  904,22 

       ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 4.835,60 

 
 
 
 
                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

                                                           

Αρθρο 1ο 

22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

 μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και  

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

 εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 

 προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την  

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

                            (Αριθμητικώς):   5,60 
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Αρθρο 2ο 

 71.22  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  

        Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις   

    τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 

    m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα  

    με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

    Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,   

    ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα    

                         (Αριθμητικώς):  14,00 € 

 

 

Αρθρο 3ο 

 

  ΣΧΕΤ.79.08   Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός                       

σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί 

τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού 

πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ  

   

                         (Αριθμητικώς):  15,00 € 
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                                                             Αρθρο 4ο 

 

ΣΧΕΤ.79.08   Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 

καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ   

                         (Αριθμητικώς):  20,00 € 

 

 

                                                           Αρθρο 5ο  

 

4 ΥΣΦ.17 Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου BULLFLEX  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-7032  

Πλήρωση κενών με παρενθέματα τύπου BULLFLEX ή αναλόγων, σύμφωνα με τη Μελέτη 

δημοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια επί τόπου του έργου των υλικών και η ανάμιξης του ενέματος, των σάκκων από 
πολυαμίδιο ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας 

 η τοποθέτηση των σάκκων και η πλήρωσή τους με ένεμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών και οι 
τυχόν σταλίες από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) παρενθεμάτων τύπου BULLFLEX ή αναλόγων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατον πενήντα πέντε   

 (Αριθμητικώς):    155,00 € 
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Αρθρο 6ο 

 

 
ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ. ΤΙΜΗ (€) 

Επιβαρ. (καταγγελία 

σύμβασης + 

υπερεργασία ) % 

Πακέτο ασφαλιστικής 

κάλυψης % 
Ώρες εργασίας 

Τεχνίτης ημ 84,31 13,58 65,266 7,75 

 

 

                                                            
 
 
                                                              Αρθρο 7ο 

 
ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ. ΤΙΜΗ (€) 

Επιβαρ. (καταγγελία 

σύμβασης + 

υπερεργασία ) % 

Πακέτο ασφαλιστικής 

κάλυψης % 
Ώρες εργασίας 

Εργάτης ανειδίκευτος ημ 64,99 13,58 65,266 7,75 

 

 

 

Η  διάρκεια των εργασιών θα είναι δύο μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η  σύνταξη  της  παρούσης    γίνεται  βάσει  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  

στην  παρούσα  περιγραφή  η  οποία  προσδιορίζει  τις  εργασίες  που  θα  γίνουν   

σύμφωνα με τις  διατάξεις: 

1.To Π.Δ  28/ ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί  εκτελέσεως έργων και προμηθειών» 

2. Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

3.Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

»  
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4.Τις διατάξεις   της  παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 3731/2008(ΦΕΚ 

263Α)  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  (15.000) ΕΥΡΩ με 

ΦΠΑ.  

5.Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 

6.Της Υπουργικής απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων ,παροχή υπηρεσιών  

ή  εκτέλεση έργων» 

7. Το Ν 3861/ΦΕΚ 112 Α’/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». 

                                                                                    

 

 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 EYΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΑΘ.  ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                                            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E 
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 ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
 
 

 
                                                

 
 
 

 Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβα 
γνώση. 

 Η προσφερόμενη τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει φόρους, αμοιβές και ασφάλιση 
προσωπικού, καύσιμα, έξοδα μεταφοράς κλπ.                      

 
 
 
 

Ο    Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σφραγίδα  &  Υπογραφή 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόμενη 

Τιμή   
σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 23% 

 

Ολική προσφερόμενη 
τιμή  σε ευρώ 

Συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Επισκευή και 
στεγανοποίηση 
υδατοδεξαμενών 

άρδευσης οικισμού 
Βιαράδικα 

   


