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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα    9 . 12 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.        6083 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Συντήρηση επέκταση λιθόστρωτων 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

υπηρεσίας:  «Συντήρηση επέκταση λιθόστρωτων»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό: 

ΔΥ/8.12.2015 «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 16.12.2015 μέχρι ώρα 11:00 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 ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .  

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του 

συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .  

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 

 

                                      Για τον απουσιάζοντα Δήμαρχο 
                                  α.α. 

                                      Ο Αντιδήμαρχος 
 

 

 

                                          Γεώργιος Κ. Κομηνός 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
__________________ 

 

    Κύθηρα,    08 /12/2015 

                                        Αρ.Πρωτ.        Δ.Υ   

 

 
 Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για 
την περιγραφή των εργασιών  με ειδικό τίτλο : «Συντήρηση –επέκταση λιθόστρωτων» 
Προϋπολογισμός δαπάνης  μαζί με Φ.Π.Α. : 6.999,93  EΥΡΩ 
 
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 02.30.7336.52 
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
            Σκοπός των εργασιών είναι η συντήρηση του πλακόστρωτου  του οικισμού Καψαλίου 
της Τ.Κ Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων με σκοπό την βελτίωση της βατότητας καθώς και την 
αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 
        Ειδικότερα πρόκειται για εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού παλαιών αρμών, αρμολόγηση 
ακανόνιστων χονδρόπλακων καθώς και επίστρωση νέων ακανόνιστων χονδρόπλακων όπου 
χρειάζεται. 

 
 
 
                      

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. Διάνοιξη – καθαρισμός- αρμολόγηση παλαιών αρμών  
ακανόνιστων χονδρόπλακων    
με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, επί τόπου 

και την εργασία πλήρους κατασκευής 

1 Σχετ. 

73.11 

 

ΟΙΚ 

7311 

Μ2         

524,1 

 

10,00 

 

5.241,00 

 

2. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 2 73.11 

 

ΟΙΚ 

7311 

Μ2         

20 

 

22,50 

 

450,00 

 

       ΣΥΝΟΛΟ  5.691,00 

       ΦΠΑ 

23% 

 1.308,93 

       ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 6.999,93 
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                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

                                                              Άρθρο 1ο 
 

Σχετ. 73.11 Διάνοιξη – καθαρισμός-αρμολόγηση παλαιών αρμών  
                   ακανόνιστων χονδρόπλακων 

                                   
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  

Διάνοιξη – καθαρισμός- αρμολόγηση παλαιών αρμών ακανόνιστων χονδρόπλακων 

,με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, 

με τα υλικά,  τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

                   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  δέκα  

                               (Αριθμητικώς) :  10,00 € 

 

                                                               Άρθρο 2ο 
73.11  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω 

των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg 

τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

                  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  είκοσι δύο  ευρώ και πενήντα λεπτά 

                               (Αριθμητικώς) :  22,50 € 

  

Οι εργασίες θα πρέπει να περαιωθούν εντός ενός μήνα 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 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. 
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 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 προιόντων ,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». 

                                                                                          

 

 
 

 

                    

                  ΚΥΘΗΡΑ 08-12-2015                                                       ΚΥΘΗΡΑ 08-12-2015 

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

            ΚΟΜΗΝΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                              ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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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.                      

 
 
 

Κύθηρα   ….. - 12 – 2015 
 
 
 

Ο    Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σφραγίδα  &  Υπογραφή 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόμενη 

Τιμή   
σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 23% 

 

Ολική προσφερόμενη 
τιμή  σε ευρώ 

Συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Συντήρηση επέκταση 
λιθόστρωτων 

 

   


