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

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ» 

 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Η δαπάνη αφορά εργασίες για την συντήρηση της µεταλλικής γέφυρας του Αγίου 

Ιωάννη – Παπά Νερό, της ∆.Ε.Μουρεσίου. Συγκεκριµένα οι εργασίες που θα 

πραγµατοποιηθούν είναι: 

• Καθαρισµός σαθρών σηµείων και τρίψιµο όλης της επιφάνειας 

• Εφαρµογή ασταριού και τελικού χρώµατος µεταλλικών επιφανειών 

• Καθαρισµός και βαφή ξύλινων επιφανειών 

 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης. 

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.829,43€ συµπεριλαµβανοµένου 

το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6279.05 στον οποίο υπάρχει αδιάθετη πίστωση 

3.000,00 ευρώ και  είναι εγγεγραµµένος στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. 

έτους 2020. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 165/15426/03.02.2020 

απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα 

∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου. 

 
 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

 

Ζαγορά,  22.05.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 4691 
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Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 

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) 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ύο ευρώ και Είκοσι Λεπτά 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,20€  

 

 

 

7.20 Αντισκωριακές βαφές 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

 

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

77.20.05 Εφαρµογή αντισκωριακού τελικού χρώµατος αλκυδικών ή   

στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού 

 

Εφαρµογή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασµένων µεταλλικών επιφανειών, µε 

αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα ενός ή δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες 

στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 100 µικρά. 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ύο ευρώ και Είκοσι Λεπτά 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,20€  

         
 
   
77.25  Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745  

 

Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς. σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός 
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σιδηρών επιφανειών".  Προετοιµασία, τρίψιµο µε σµυριδόπανο και σπατουλάρισµα 

µε υλικό σπατουλα-ρίσµατος (αντουί) σέρτικο, σε µία στρώση.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ και ΕξήνταΛεπτά 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6,60€  

 

 

 

77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή   

.ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  

 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 

επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 

µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6,70€  

 

  
 

Γ./  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
€ 
 

1 

Προετοιµασία 

ξύλινων επιφανειών 

για χρωµατισµούς 

 

ΟΙΚ 7736 
 

Τ.Μ. 272,00 2,20 598,40 

2 

Εφαρµογή 

αντισκωριακού 

τελικού χρώµατος 

αλκυδικών ή 

στυρενιο- ακρυλικών 

ρητινών, ενός 

συστατικού 

ΟΙΚ 7744 Τ.Μ. 263,00 2,20 578,60 

3 

Προετοιµασία 

σιδηρών επιφανειών 

για σπατουλαριστούς 

χρωµατισµούς 
 

 

ΟΙΚ 7745 Τ.Μ. 74,00 6,60 488,40 
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4 

Ελαιοχρωµατισµοί 

κοινοί σιδηρών 

επιφανειών µε 

χρώµατα αλκυδικών ή 

.ακρυλικών ρητινών, 

βάσεως νερού η 

διαλύτου 
 

ΟΙΚ 7755 Τ.Μ. 92,00 6,70 616,40 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
2.281,80€ 

 
 

 
  

 
ΦΠΑ 24% 

 

547,63€ 

 
 

 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
2.829,43€ 

 

  

 

∆/. 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. 

δ) Προληπτικά µέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου. 

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 

οικοδοµές. 

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

θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.  

  

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή αντίστοιχη 

βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για εργασίες 

οικοδοµικές. 
  

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 26/05/2020 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 
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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 


