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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα    20 . 7 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.        3741 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Καρβουνάδων 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 44/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

υπηρεσίας:  «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Καρβουνάδων»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με 

αριθμό: ΔΥ/18.6.2015 «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  24.7.2015 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 20 ημερών 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 

 

 
                             Εκ του Δήμου Κυθήρων 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗMOΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  
__________________ 

 

                                      ΚΥΘΗΡΑ    18/6 / 2015 

                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.    ΔΥ 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για 
την περιγραφή των εργασιών  με ειδικό τίτλο: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου 
Καρβουνάδων.   
Υπάρχουσα πίστωση   μαζί με Φ.Π.Α.  για το 2015 : 5.000,00 EΥΡΩ 
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 2.70.7331.02 
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

  Σκοπός των εργασιών  είναι η επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου 
Καρβουνάδων. 
  Ειδικότερα πρέπει να γίνουν: 

1. Χρωματισμοί των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου και του προαύλιου χώρου. 
2. Ελαιοχρωματισμοί σε  πόρτες και σε  παράθυρα   
3. Καθαρισμός Στέγης του κτιρίου. 
4. Καθαρισμός προαυλίου χώρου και κλάδεμα δέντρων. 
5. Επισκευή τμήματος προβόλου του κτιρίου. 
 

 
Οι εργασίες 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. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 

χρωματισμούς 

 

 77.16 

 

ΟΙΚ 7736 

 

 31X 

1.80= 

55.80 

2,20  

 

66.594  

2. Ελαιοχρωματισμοί υαλοστασίων με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου 

 

1 77.54 

 

ΟΙΚ 7754 

 

Μ2 19X 

1.80= 

34,20 

6,70  

 

229,14  

3. Ελαιοχρωματισμοί υαλοθήρων με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου 

 77.54 

 

ΟΙΚ 7754 

 

Μ2 13X 

2,60= 

33.80 

6,70 226,46  
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4. Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών με χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως. 

3 ΣΧΕΤ 

77.80.02 

 

ΟΙΚ 7785.1 

 

Μ2 505 6,00 3.030,00  

5. Τεχνίτης  4 003 ΑTEO 113 ΩΡ/ΜΙ

ΣΘΙΟ 

15,50 17,00 263,50  

6. Eργάτης ανειδίκευτος 5 001 ΑTEO 111 ΩΡ/ΜΙ

ΣΘΙΟ 

15,50 14,70 227,85  

       ΣΥΝΟΛ

Ο 

 4.043,544 

       ΦΠΑ 

23% 

 930,019 

       ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

 4.973,5637 

 
 
 
 
 
                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αρθρο 1ο 

77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο 

διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού 

ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 

γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 

                  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  

   

                         (Αριθμητικώς):  2,20 € 
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                                                             Αρθρο 2ο  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων υαλοστασίων  (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-

05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι και εβδομήντα  

                           (Αριθμητικώς):  6,70 €  

 
 

 

                                                          Αρθρο 3ο  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων υαλοθήρων (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-

05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι και εβδομήντα  

                      (Αριθμητικώς):  6,70 € 

 
 

                                                             Αρθρο 4ο 

77.80  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, 
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χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):έξι ευρώ  

                           (Αριθμητικώς):  6,00 € 

 

 

                                               

                                                               Αρθρο 5ο 

 

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 6ο 

 
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  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) 
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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 18-6-2015                                                     Κύθηρα 18-6-2015 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E 

                                                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                              Δήμου Κυθήρων 

  

 
 
 
 
 
 
 



                  [7] 

 
 
 
 

 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   ….. - 7 - 2015 
 

Ο    Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σφραγίδα  &  Υπογραφή 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόμενη 

Τιμή   
σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 23% 

 

Ολική προσφερόμενη 
τιμή  σε ευρώ 

Συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Συντήρηση Δημοτικού 
Σχολείου 

Καρβουνάδων 

   


