
 

 

 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζαγορά, 01/12/2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Απ. Πρωτ: 11766 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ       
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Πληροφορίες : Κοπατσάρης Δ.  
Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου  
Τηλέφωνο : 24263 50105  
Fax : 24260 23128  
Τ.Κ. : 37001 Ζαγορά  
Email : kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 
  
  ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

 

 
Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου, άρθρο 118 Ν.4412/2016) 
 

 
Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Το Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) 

4. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

5. Το Ν.4782/2021 περί δημοσίων συμβάσεων. 

6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 70.6261.04 

7. Το γεγονός ότι το σύνολο των ομοειδών προμηθειών/υπηρεσιών του Δήμου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου δεν υπερβαίνουν το όριο της απευθείας ανάθεσης 

όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

8. Το αίτημα-τεχνική έκθεση 11509/23.11.2022 για τη συγκεκριμένη 

προμήθεια/υπηρεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και την έρευνα 

αγοράς που προηγήθηκε.. 

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 
A.   Εγκρίνει   τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω 

πρόσκλησης. 

 

B. Διεξάγει   τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΚΕΠ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ)» 



ΑΔΑ: 6ΤΩ0ΩΡΚ-3Ψ7



 

 

 
 

C. Ανακοινώνει   τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

εγγράφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 

 
 

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ)» 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 98314000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2022 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 70.6261.04 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 9.643,50 ευρώ       

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 11.957,94 ευρώ             

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 11509/23.11.2022 

(ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α)                         Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         

   224/20.10.2022          

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 
 
 

 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1.  Ο  Δήμος θα δεχθεί προσφορές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

2. Όλα τα έξοδα παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν εξολοκλήρου το 

μειοδότη. 

3. Επίσης, ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές που θα υπερβαίνουν τις 

αρχικώς προϋπολογισθείσες τιμές. 

4. Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα 

αναφέρει τον τίτλο της υπηρεσίας/προμήθειας και το Φορέα 

διεξαγωγής, καθώς και αναλυτικά όλα τα στοιχεία της εταιρείας 

του (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΦΜ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, E-MAIL, ΚΤΛ). 

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τρεις (3) μήνες από την 
υπογραφή της. 

6. Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με 

όλους τους όρους της Πρόσκλησης. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει τα Ταμεία Ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) που υπάρχουν στην επιχείρησή του. 
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8. Υπεύθυνη Δήλωση ή καταστατικό της εταιρείας, από τα οποία να 

προκύπτει ο διαχειριστής της επιχείρησης (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ). 

9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο  74  του  
Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 
Ν.4782/2021. 

10. Ο  συμμετέχων μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα ανωτέρω σε μία (1) ή 

διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 

11. Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

12. Φορολογικής Ενημερότητας με την επισήμανση για κάθε νόμιμη 

χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου, ισχύουσα την 

ημέρα της υποβολής της προσφοράς. 

13. Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό από 

τα ταμεία που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση, ισχύουσες 

κατά την υποβολή της προσφοράς. 

14. Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, 

το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από την πρόσκληση 

(το ποινικό μητρώο), ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3,        γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα,    ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

15. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης 
(εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 
93 του Ν.4412/2016) 

16. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας εγγράφεται 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές του υποβάλλει τα κάτωθι: 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 
νομικού προσώπου, Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

17. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

18. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  

19. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους 
και η συνάφεια της με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης ή 
Βεβαίωση Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων για οικοδομικές 
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εργασίες ή εγγεγραμμένους στο ΜΕΕΠ για Α1 τάξη και άνω για 
οικοδομικές εργασίες. 

20. Το έντυπο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο, οι συμμετέχοντες σαν έντυπο οικονομικής 
προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

21. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

22. Η όποια επίσημη επικοινωνία του Δήμου με τους οικονομικούς 
φορείς δύναται να γίνει και μέσω email με απόδειξη. 

 
 

Υ.Γ Σύμφωνα με το άρθρο 104 (χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – 
οψιγενείς μεταβολές) του Ν. 4412/2016. 
 

 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με 

courier, κτλ, στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στην δ/νση 

Ζαγορά Μαγνησίας, ΤΚ 37001, τηλέφωνο: 24263-50105, ή να σταλούν με email 

στο dzag.mour@gmail.com μέχρι και τη Παρασκευή 09/12/2022 στις 

11:00πμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Εφιστούμε την 

προσοχή ότι αν επιλέξετε την ηλεκτρονική αποστολή της προσφοράς, 

αυτή θα πρέπει να γίνει με την αποστολή ενός και μόνο email στο 

οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η 

προσφορά (αρχείο pdf με τη σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή 

του υπεύθυνου) και όχι με την αποστολή πολλαπλών emails. 

 

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα είδη της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου με τον κ. Δήμο Κοπατσάρη. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την 

ημέρα της διαδικασίας. 

 
 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  με  έδρα  τον  ΒΟΛΟ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΦΜ:  125694234,  ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ,  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    6974-917909, 

email: frytzalas@yahoo.gr 

mailto:dzag.mour@gmail.com
mailto:frytzalas@yahoo.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
Ζαγορά,  23.11.2022 
Αρ. Πρωτ.: 11508 
 
 

 
 
 
 
 

 
Τίτλος δαπάνης:  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 
 

Προϋπολογισμός μελέτης: 11.957,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% 
(ΦΠΑ: 2.314,44€, ήτοι ποσό 9.643,50€ πλέον ΦΠΑ) 

 
 
 

 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των 

ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0 

CPV: [98314000-7] – Υπηρεσίες Χρωματισμού. 

 

Κ.Α.: 70-6261.04 «Εργασίες Ανακαινίσεις των ΚΕΠ (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Νοέμβριος 2022 
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
Ζαγορά,  23.11.2022 
Αρ. Πρωτ.: 11508 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 

σκοπεύει να ενισχύσει ελληνικούς Δήμους στην προσπάθειά τους, μέσω της χρήσης σύγχρονων 

τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την 

εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές 

ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο σε πραγματικές 

υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.  

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 

α.  Σε κάθε στάδιο εργασιών θα λαµβάνονται µε φροντίδα του ανάδοχου προστατευτικά µέτρα για  να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη εργασία. 

β. Κανένα στάδιο εργασίας δεν θα αρχίζει, χωρίς την ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα 

“παραλαµβάνει” παρουσία εκπροσώπου του ανάδοχου το προηγούμενο στάδιο εργασιών. Όλες οι 

εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής σε συνεννόηση με την Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

α) Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων  

Τυχόν εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται.  

Συγκεκριμένα απαιτείται η συντήρηση και επισκευή όλων των ξύλινων φθαρμένων από την υγρασία και 

τη χρήση θυρών, η επισκευή των ξύλινων στοιχείων, όπου κριθεί απαραίτητο και τέλος ο χρωματισμός 

όλων των ξύλινων κουφωμάτων. Οι προαναφερθείσες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ιδιαίτερη 

προσοχή, προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τον κτιρίου 

 

 Ι. Επισκευή εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων.  

Στις δύο θύρες διαστάσεων 1,00μ x 2,20μ και 2,00μ x 2,20μ και στα 8 παράθυρα διαστάσεων 1,00μ x 

1,22μ  θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες :  

• Τρίψιμο των ανωτέρω αυτών με χρήση ράσπας και ροκάνης, για την αποκατάσταση φουσκωμάτων και 

σκεβρώματος σε υγιές ξύλο.  

• Απόξεση, χονδροστοκαρίσμστα με σιδηρόστοκο, ψιλοστοκαρίσματα.  

Τίτλος δαπάνης:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 

CPV: [98314000-7] – Υπηρεσίες Χρωματισμού 
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• Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων στις κάσες και στα φύλλα της θύρας με κομμάτια ξύλου όπου 

απαιτείται ή αντικατάσταση των ξύλινων κασών όπου είναι αδύνατη η επισκευή τους.  

• Αντικατάσταση κλειδαριάς, πόμολων και γενικά ειδών κιγκαλερίας.  

• Πάσης φύσεως εργασία προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η σωστή και ασφαλής λειτουργίας τους. 

Το κόστος της εργασίας επισκευής - συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή τεχνίτη μαζί με τα υλικά 

επισκευής και τα είδη κιγκαλερίας (κλείθρα, κλειδαριές, ρουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πόροι κλπ) των 

κουφωμάτων.  

• Αποκατάσταση της τοιχοποιίας περί του ξύλινου κασώματος των θυρών ώστε να σταθεροποιηθεί, με 

χρήση τσιμέντου, κατασκευή νέων επιχρισμάτων και χρωματισμού αυτής.  

Τέλος θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση των χρωματισμών όλων των  εσωτερικών κουφωμάτων. Αρχικά 

θα πραγματοποιηθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας με γυαλόχαρτο, χονδροστοκάρισμα και τελικό 

τρίψιμο. Θα ακολουθήσει τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν 

απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα διάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών 

ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών. Τέλος θα 

πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων επιφανειών με διάστρωση βελατούρας και διάστρωση 

με χρώμα νερού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει διαφοροποίηση από τις 

υπάρχουσες χρωματικές αποχρώσεις. 

 

β) Χρωματισμοί 

β.1) Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών 

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης λευκού (RAL 

9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού) όπως υποδεικνύεται στα 

αντίστοιχα σχέδια.  

 

β.2) Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών τοιχοποιιών  

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με ακρυλικά χρώματα απόχρωσης γκρι (RAL 7011) όπως 

υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια.  

 

γ) Εξωτερική επιγραφή KΕΠ  

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή που αποτελείται από:  

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους 5cm στο αντίστοιχο χρώμα  

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΩΝ:  

ΚΕΠ 27cm  

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα  

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm  

- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά  

- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm  

- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ με κοπτικά γράμματα  
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- διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ 

Φανάρι ΚΕΠ 

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 55Χ70cm, από etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν 

δειγματισμού, με χαραγμένα γράμματα και plexiglass, πίσω από το κοπτικό. 

Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης 

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα 

υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος. 

Λοιπές επιγραφές 

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως 

περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο Α_03). 

 

Η δαπάνη αποτελεί ανάθεση εργασιών και θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει. 

4) Την υπ’ αρίθμ. 147-2022 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 92ΦΒΩΡΚ-Ξ5Χ) περί έγκρισης της 11ης Αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού και τον υπ’ αρίθμ. 145977/21.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ38ΓΟΡ10-Β21) έλεγχο 

νομιμότητας αυτής. 

5) Την υπ’ αρίθμ. 223/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΗΜΔΩΡΚ-ΡΤΩ) περί αποδοχής και κατανομής ποσού 

24.524,72€, προερχόμενο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον Κ.Α. 70-6261.04.         

 

 

 

 

Ζαγορά, 23 / 11 / 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
Ζαγορά, 23.11.2022                       
Αρ. Πρωτ.: 11508  

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

A/A Είδος Εργασιών 
Μον. 

Mετρ. 
Ποσότητα 

1 

 

Χρωματισμοί επί 

εξωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

 

τ.μ. 300 

2 

 
Χρωματισμοί επί 

εσωτερικών επιφανειών 

επιχρισμάτων ή 
σκυροδέματος με 

πλαστικά χρώματα με 

σπατουλάρισμα 

 

τ.μ. 320 

3 

 

Προετοιμασία ξυλίνων 

επιφανειών για 
χρωματισμούς 

τ.μ. 55 

4 

 

Λάδωμα και στίλβωση 
ξυλίνων επιφανειών 

 

τ.μ. 55 

5 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
ξυλίνων επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, 

βάσεως νερού η διαλύτου 

 

τ.μ. 55 

Τίτλος δαπάνης:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 
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6 

 
Εξωτερική επιγραφή 

KΕΠ – Γραφιστικά 

 

τεμ 1 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 23 / 11 / 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ζαγορά,  23.11.2022 
Αρ. Πρωτ.: 11508 
 
 
 
 
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΑΡΘΡΑ 

Άρθρο 1 

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

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

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 8,00€ 

(Ολογράφως) : Οκτώ ευρώ 

 

Άρθρο 2 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με πλαστικά χρώματα με 

σπατουλάρισμα 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή 

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 10,00€ 

(Ολογράφως) : Δέκα ευρώ 

 

 

Τίτλος δαπάνης:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 
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Άρθρο 3 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με 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 

(Αριθμητικά) : 2,20€ 

(Ολογράφως) : Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

Άρθρο 4 

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, 

στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 2,80€ 

(Ολογράφως) : Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

Άρθρο 5 

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

διαλύτου 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 6,70€ 

(Ολογράφως) : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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Άρθρο 6 

Εξωτερική επιγραφή KΕΠ - Γραφιστικά 

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή που αποτελείται από:  

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους 5cm στο αντίστοιχο χρώμα  

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΩΝ:  

ΚΕΠ 27cm  

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα  

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm  

- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά  

- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm  

- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ με κοπτικά γράμματα  

- διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ 

Φανάρι ΚΕΠ 

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 55Χ70cm, από etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού, 

με χαραγμένα γράμματα και plexiglass, πίσω από το κοπτικό. 

Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης 

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα 

υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος. 

Λοιπές επιγραφές 

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως 

περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο Α_03). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους κατασκευής (τεμ) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 3.400,00€ 

(Ολογράφως) : Τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

 

 
 

 

 
Ζαγορά, 23/ 11 / 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ζαγορά, 23.11.2022 
Αρ. Πρωτ.: 11508 

  

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A Είδος Εργασιών 
Μον. 

Mετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

1 

 

Χρωματισμοί επί εξωτερικών 

επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

 

τ.μ. 300 8,00 2.400,00 

  

2 

 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών 

επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με πλαστικά 

χρώματα με σπατουλάρισμα 

 

τ.μ. 320 10,00 3.200,00 

  

3 

 

Προετοιμασία ξυλίνων 

επιφανειών για χρωματισμούς 

τ.μ. 55 2,20 121,00 

  

4 

 

Λάδωμα και στίλβωση 

ξυλίνων επιφανειών 

 

τ.μ. 55 2,80 154,00 

  

Τίτλος δαπάνης:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 

 



ΑΔΑ: 6ΤΩ0ΩΡΚ-3Ψ7



 

 

5 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 

ξυλίνων επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου 

 

τ.μ. 55 6,70 368,50 

  

6 

 

Εξωτερική επιγραφή KΕΠ – 

Γραφιστικά 

 

τεμ 1 3.400,00 3.400,00 

  

 

 

   
Άθροισμα 9.643,50 

 

 

   
ΦΠΑ 24% 2.314,44 

 

 

   

Γενικό 

Σύνολο 
11.957,94 

 

 

 

Ζαγορά, 23 / 11 / 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΤΩ0ΩΡΚ-3Ψ7



 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ζαγορά, 23.11.2022 
Αρ. Πρωτ.: 11508 

  

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της εργασίας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.870,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/2021. 

 του Ν.33852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6- 2010) 

ΑΡΘΡΟ 4o - Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Το αναλυτικό τιμολόγιο 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

5. Τεχνική περιγραφή 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο- Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
Δεν  απαιτείται 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Προσφορά – Κριτήριο κατακύρωσης 

1. Ο εκάστοτε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνον προσφορά που θα αφορά το 
σύνολο των περιγραφόμενων. 

2. Ο εκάστοτε συμμετέχων δεν δύναται να προβεί σε αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές, θέση 
άλλων οικονομικών όρων ή προσφορών υπό αίρεση, προσφορές που θέτουν όρους αναπροσαρμογής των 
ποσοστών έκπτωσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 

3. Η κατάθεση των προσφορών από τους συμμετέχοντες θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το 
σύνολο των εργασιών. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά το έντυπο προσφοράς της 
υπηρεσίας με την προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της 
δαπάνης ενδεικτικών εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη. 

4. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς 
Μουρεσίου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

Τίτλος δαπάνης:  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) 
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2. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της 
εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 

εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να είναι 
ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά 
την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

5. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, για την 
πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνομικής ή 
άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες Αρχές, 
Αστυνομικές κλπ). 

6. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται 
σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, 
ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη 
σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 

προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών 
οδηγιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση του 
τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή των οχημάτων που έχει 
αναλάβει. 

8. Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

9. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του 

συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τεκμηρίωση – Κοστολόγηση – Πιστοποίηση των Εργασιών 

1. Η Υπηρεσία θα κοινοποιεί στον ανάδοχο εντολή αναγκαίων προς εκτέλεση 
εργασιών . 

2. Ο ανάδοχος μετά την κοινοποίηση οφείλει την έναρξη των εργασιών εντός μίας  ημέρας και μετά 
την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε εντολής της 

υπηρεσίας , οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών σε κάθε 

μέρος και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι για όλες τις ανωτέρω εργασίες απαιτούνται τεχνικές γνώσεις χωματουργού – 
αδειούχου χειριστή, με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία, που να κατέχουν όλα τα απαραίτητα διπλώματα 
για την εκτέλεση όλων των εργασιών της μελέτης και την χρήση όλων των απαραιτήτων κατάλληλων τεχνικών 
μέσων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο καταμέτρησης των εργασίες. Οι φορτοεκφορτώσεις υλικών, 
οι μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στη θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση επίσης 
καταγράφονται. 

Στο τέλος των εργασιών (αρχής γενομένης από αυτόν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης) ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να προσκομίζει στην Υπηρεσία αναλυτικό πίνακα εργασιών, ο οποίος σε αντιπαραβολή με τις εντολές 
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αυτής και τις υπογεγραμμένες παραλαβές εργασιών από τον αντίστοιχο υπεύθυνο όπου θα πραγματοποιείται η 
κάθε εργασία, θα υποβάλλεται στην επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9°- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της ΔΤΥ για την εκτέλεση των εργασιών.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, 
θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο - Τόπος, και τρόπος εκτέλεσης εργασιών 

Οι αναγκαίες οικοδομικές εργασίες θα γίνουν στην Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας σε Δημοτικ΄΄ο κτίριο 
πλησίον πρώην Δημαρχείου Τσαγκαράδας. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται 
στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ωρών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερις 4 μήνες και μέχρι εξάντλησης του ποσού αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Χρόνος παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες στο χρονικό κάθε φορά χρονικό διάστημα που θα ορίζεται 
από την Υπηρεσία, εκτός και αν αποδεδειγμένα από τη φύση της εργασίας θα απαιτείται περισσότερος χρόνος. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

1. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

2. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15° - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π. 

Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα 
(απαραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές του δαπάνες για 
την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών-
αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, μάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες 

ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.  
 

ΑΡΘΡΟ 16° - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία στη θέση 
εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον 
ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων 
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. 
Όλα τα μηχανήματα που θα απασχοληθούν θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρωμένα τα τέλη 
χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να 

είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο 
ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟ 17° - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε 

πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει 
υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, 
λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το 
σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν, μαζί με αυτή την ΕΣΥ, τη βάση 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Ο ορισμός του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων των τμημάτων από τον ανάδοχο, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη. 
3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων ασφαλείας. 
 
 
 
 
 

Ζαγορά, 23 / 11 / 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    
Πληρ.: Κoπατσάρης Δ. 
Tηλ.  24263-50105 
fax: 24260 - 23128 
τ.κ. 37001 
email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com                                                
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ) »  

 
 

 

 
 

 

A/A Είδος Εργασιών 
Μον. 

Mετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

 Προσφερόμενη 

Τιμή 

Μονάδας 
€ 

Προσφερόμενη 

Δαπάνη 

€ 

1 

 

Χρωματισμοί επί εξωτερικών 

επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

 

τ.μ. 300 8,00 
 

  

  

  

  

  

  

2 

 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών 

επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με πλαστικά 

χρώματα με σπατουλάρισμα 

 

τ.μ. 320 10,00 
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3 

 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών 

για χρωματισμούς 

τ.μ. 55 2,20 
 

 

4 

 

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων 

επιφανειών 

 

τ.μ. 55 2,80 
 

 

5 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων 

επιφανειών με χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου 

 

τ.μ. 55 6,70 
 

 

6 

 

Εξωτερική επιγραφή KΕΠ – 

Γραφιστικά 

 

τεμ 1 3.400,00 
 

 

 

 

   
Άθροισμα 

 

 

 

   
ΦΠΑ 24% 

 

 

 

   

Γενικό Σύνολο 

Προσφοράς  

 

 
 
 

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ! 
 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ!  

 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 



ΑΔΑ: 6ΤΩ0ΩΡΚ-3Ψ7


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζαγορά, 01/12/2022
	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
	Email : kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com
	ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
	Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ)»
	5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.
	21. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
	CPV: [98314000-7] – Υπηρεσίες Χρωματισμού.
	Α. ΓΕΝΙΚΑ
	Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
	Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΑΡΘΡΑ
	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με πλαστικά χρώματα με σπατουλάρισμα
	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

	ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της εργασίας
	ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
	ΑΡΘΡΟ 4o - Συμβατικά τεύχη
	ΑΡΘΡΟ 5ο- Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
	ΑΡΘΡΟ 6ο - Προσφορά – Κριτήριο κατακύρωσης
	ΑΡΘΡΟ 7ο - Υποχρεώσεις αναδόχου
	ΑΡΘΡΟ 8ο
	ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΑΡΘΡΟ 10ο - Τόπος, και τρόπος εκτέλεσης εργασιών
	ΑΡΘΡΟ 11ο - Διάρκεια της σύμβασης
	ΑΡΘΡΟ 12ο - Χρόνος παράδοσης
	ΑΡΘΡΟ 13ο - Έκπτωση αναδόχου
	ΑΡΘΡΟ 14ο - Ρήτρες
	ΑΡΘΡΟ 15  - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π.
	ΑΡΘΡΟ 16  - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ
	ΑΡΘΡΟ 17  - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2022-12-01T09:00:51+0200


		2022-12-01T09:37:37+0200
	Athens




