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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα    10 . 6 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.        3032 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 32/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

υπηρεσίας:  «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ Μητάτων»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με 

αριθμό: ΔΥ/4.5.2015 «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 :  Τετάρτη  17.6.2015 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 5 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  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Έντυπο προσφοράς 

 

 
                             Εκ του Δήμου Κυθήρων 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗMOΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  
__________________ 

 

                                      ΚΥΘΗΡΑ     4 / 5 / 2015 

                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.:Δ.Υ 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για 
την περιγραφή των εργασιών  με ειδικό τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ 
Μητάτων».   
Προϋπολογισμός δαπάνης   με το ΦΠΑ : 5.000,00 EΥΡΩ 
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 2.10.7336.06 
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

          Σκοπός των εργασιών  είναι η αντικατάσταση των Κουφωμάτων  του πρώην 
κοινοτικού καταστήματος Μητάτων   
         Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          

Α/

Α 

Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Α/Α 

ΤΙΜΟΛ 

Κωδ. Αναθ. Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητ

α  

Τιμή 

Μονάδος 

σε ευρώ 

Mερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

1 Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη από 

ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 

1 ΣΧ.ΟΙΚ 

54.20.0

1 

 

ΟΙΚ 5421 

 

Μ2 4,46  486.00 2.167,56  

2. Θύρες από κόντρα πλακέ 

μονόφυλλες ή δίφυλλες 

 ΣΧ.ΟΙΚ 

54.50 

ΟΙΚ 5446.1 Μ2 5.04 376,00 1.895,06  

       ΣΥΝΟΛΟ  4.062.62 

       ΦΠΑ 

23% 

 934.4026 

       ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 4.997.022 
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                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

                                                             Αρθρο 1ο  

ΣΧΕΤ 54.20.01  Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 

 Αποξήλωση και αντικατάσταση (κατασκευή και τοποθέτηση) υαλοστασίων 

συνήθων   , από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ οιωνδήποτε διαστάσεων και 

σχεδίων, με κάσσα έως 12Χ7 cm και περιθώρια (περβάζια) και 

αρμοκάλυπτρα πλήρη με υαλοστασίο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 

(μεσοκάσσι) 7x7cm για φεγγίτη , με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 

7x4.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για 

τους υαλοπίνακες 4.5x4.5 cm, νεροχύτη ατόφιο 7x8 cm, περιθώρια 

(περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 1x3 cm μεγαλύτερα του 

τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 1.2x5.5 cm, κορδόνι 

πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας 

και γενικά ξυλεία, σιδηρικά  χειρολαβές υαλοπίνακες διπλούς διαφανείς 

πάχους 4mm , ελαιοχρωματισμούς  και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 

στερέωσης και ανάρτησης και η εργασία για πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά    

                         (Αριθμητικώς):  486,00 € 

 

 

                                                             Αρθρο 2ο  

ΣΧΕΤ.54.50  Θύρες από κόντρα πλακέ μονόφυλλες ή δίφυλλες 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

 Θύρα ξύλινη, από κόντρα πλακέ 4 cm με κάσα σουηδική πλάτους 7Χ7 cm, 

μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους έως 

50 mm, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά χειρολαβές, ελαιοχρωματισμοί και όλα τα 

αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και η εργασία για 

πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά  

                       (Αριθμητικώς):  376,00 € 
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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 άρθρο 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α) 

2.Το  άρθρο 133 παρ. 1 του Ν.4270/2014 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η με 

απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ. 

 3.Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006  «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και κοινοτήτων »  

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

263Α)  

4.Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 

5.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 προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών  

ή  εκτέλεση έργων» 

6. 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». 

 

 
                 Κύθηρα 4-5-2015                                                     Κύθηρα 4-5-2015 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E 

                                                                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                            Δήμου Κυθήρων 
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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 

Συντήρηση Δημοτικών 
Κτιρίων Τ.Κ Μητάτων  

   


