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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

ΘΕΜΑ:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Η δαπάνη αφορά εργασίες χρωµατισµού εσωτερικών  τοίχων σε χώρους του 

∆ηµοτικού σχολείου της Τ.Κ.Ξουριχτίου της ∆.Ε.Μουρεσίου, µε χρώµατα 

οικολογικά που επιδέχονται εύκολο καθάρισµα και χρωµατισµοί οροφής µε 

υδρόχρωµα. 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας είναι 2.244,40€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2019, στον κωδικό Κ.Α. 10-

ΠΡΟΣ 
 

Την επιχείρηση                                                                                                                             
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- 
Εργολάβος οικοδοµών 

 
 
Στην Τ.Κ.Ανηλίου 
 

Ζαγορά, 21.03.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 3215 
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7331.07 µε εγκεκριµένη δαπάνη 8.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την την 621/2018 

απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης  προϋπολογισµού του οικ. έτους 2019  και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 92/6906/25.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Για τις ανωτέρω εργασίες, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.810,00ευρώ πλέον 

ΦΠΑ, (συνολική δαπάνη 2.244,40συµπ. ΦΠΑ) . 

      

 

Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

OIK.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, χωρίς 

προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  

 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 10,10    
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OIK. 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή 

γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως νερού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε 

οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο 

φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, 

ικριώµατα, εξοπλισµός και εργασία). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
)  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 13,50   

 

 

Γ./  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, 

ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 

Ή ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΚΗΣ 

ΒΑΣΕΩΣ 

ΟΙΚ 7785.1 

 

 

m2 95,00 10,10 959,50 

2 

ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Ή 

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ ΜΕ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

 

ΟΙΚ 7744 

 

m2 63,00 13,50 850,50 
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ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
1.810,00 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 
434,40 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.244,40 

 

 

 ∆/. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται µε αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του 

∆ήµου για την εν γένει έντεχνη κι εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.  

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείµενο της οποίας 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι ένας (1) µήνας και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Απόφασης ∆ηµάρχου και ανάρτησή της στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Τιµολόγιο, θα πληρώνονται απολογιστικά. 

δ) Προληπτικά µέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο 

εργοτάξιό του ,για την έκδοση ενδεχόµενα απαιτουµένων αστυνοµικών αδειών 

εργασίας καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 

αστυνοµικές διατάξεις και εργατικούς νόµους , τις συλλογικές συµβάσεις, τις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα 

προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων ,των µεταφορικών 

µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεποµένων 

και παντός τρίτου, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις µονοµερώς κάθε ευθύνη για 

οποιαδήποτε από την µη καλή εφαρµογή τους και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία 

µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε 

βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόµους ως και τις παρακείµενες 
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οικοδοµές. 

Οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση 

θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.  

 

  

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις  22/03/2019 και ώρα 

12:00 µ.µ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


