
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
------------------------------------------------ 
Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 
Πληροφορίες : Μαντζανά Γεωργία 
Τηλέφωνο : 2757022807 
Fax: 2757022246 
 

Λεωνίδιο,   10-11-2022 

Αρ. Πρωτ.: 10889 

Προς 
 
ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 54 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΤΚ 22100 
  

 
 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο: «Συντήρηση 
και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά» , Πρ/σμού Μελέτης 19.200,00€ 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ειδικότερα οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118 (σύμφωνα με το οποίο «Για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση 
της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά»). 
2. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α. 30-
7331.009 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ 
Κοσμά» 
3. Το με αρ. Πρωτ 10592/02-11-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011532979) Πρωτογενές Αίτημα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Την με αρ. Πρωτ  10677/03-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΓΩΚΝ-598) (ΑΔΑΜ 22REQ011535568) απόφαση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
5. Την Μελέτη (6/2022) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Την 704/2022 ((αρ. Πρωτ. 10785/07-11-2022) (ΑΔΑ: ΨΩ9ΛΩΚΝ-55Π)) Απόφαση Δημάρχου 
Έγκρισης μελέτης για το έργο  «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά», Πρ/σμού 
Μελέτης 19.200,00  € 
 

Πρόκειται να αναθέσει σύμβαση Έργου με τίτλο 

«Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά», Πρ/σμού Μελέτης 19.200,00  € 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα περιγραφή αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά» και 
βαρύνει τον ΚΑΕ 30-7331.008. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης 
του Κοινοτικού κτιρίου του Κοσμά, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα φυσικών 
φθορών λόγω παλαιότητας καθώς και των εντόνων υγρασιών στο εσωτερικό  του κτιρίου. Επίσης  
θα γίνει κατασκευή ενός WC ΑμΕΑ , το οποίο θα εξοπλιστεί με τα απαιτούμενα βάσει του 
“Σχεδιάζοντας για όλους”. Τέλος  θα γίνει αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
αντικαθιστώντας την υφιστάμενη και προσθέτοντας νέες καλωδιώσεις, πρίζες ,διακόπτες ,νέο 
πίνακα  κα . 
Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν στόχο η αίθουσα να καταστεί ικανή ώστε να φιλοξενήσει την 
“ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΑ Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ”.  
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
• Καθαίρεση επιχρίσματος, επάλειψη με στεγανοποιητικά υλικά, επίστρωση μεμβράνης PVC-P, 
και εκ νέου αποκατάσταση του επιχρίσματος (αρμολόγημα). 
• Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας δαπέδου, 2,5/3,35 kW, ενδεικτικών 
διαστάσεων 1100x130x670mm.  
• Κατασκευή WC ΑμΕΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα, στις απαιτούμενες διαστάσεις και με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑμΕΑ, νιπτήρας 
αποχωρητηρίου ΑμΕΑ από πορσελάνη με ειδική δικλείδα (μπαταρία), ανοξείδωτος 
χειρολισθήρας, εξαεριστήρας μπάνιου, φωτιστικά σώματα κτλ.)  
• Διάνοιξη καναλιών για τον εμπλουτισμό της καλωδίωσης του κτιρίου, με την προσθήκη πριζών 
και διακοπτών, αλλά και η πρόβλεψη αναμονών καλωδιώσεων για νέα φωτιστικά σώματα 
οροφής. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα με τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις.   
 
 
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 19.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας.  
Το έργο θα κατασκευασθεί με επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις επίσημες 
ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  της 
εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.  





 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 

Καθαιρέσεις χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ-2236 μ2 10,00 7,90 € 79,00 €   

2 

Διάνοιξη αυλακιού σε 
λιθοδομή ή άοπλο 
σκυρόδεμα Για πλάτος 
αυλακιού άνω των 0,10 
m και έως 0,20 m 

ΟΙΚ 22.37.02 ΟΙΚ-2269Β μμ 4,00 22,50 € 90,00 €   

3 

Σκυροδέματα μικρών 
έργων για κατασκευές 
από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ-3214 μ3 2,00 90,00 € 180,00 €   

4 

Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος για 
ποσότητα μέχρι 30,00 
m3 για σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 32.25.03 ΟΙΚ-3223.Α.5 μ3 2,00 16,80 € 33,60 €   

5 

Κάσσες ανάρτησης 
θυροφύλλων από 
γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 

ΟΙΚ 62.41 ΟΙΚ 6239 Kgr 7,00 6,20 € 43,40 €   

6 

Μεταλλικές θύρες, 
τυποποιημένες, 
βιομηχανικής 
προέλευσης 

ΟΙΚ 62.50 ΟΙΚ 6236 m2 2,00 200,00 € 400,00 €   

7 
Επιστρώσεις δαπέδων 
με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm 

ΟΙΚ 73.33.03 ΟΙΚ 7331 m2 8,00 40,00 € 320,00 €   

8 
Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 

ΟΙΚ 73.33.02 ΟΙΚ 7331 m2 8,00 36,00 € 288,00 €   





 
 

9 

Θερμοηχομόνωση με 
πλάκες ορυκτοβάμβακα 
των 50 mm, πυκνότητας 
80 Kgr. 

ΟΙΚ- 79.55 ΟΙΚ 7934 m2 35,00 14,00 € 490,00 €   

10 Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής ΟΙΚ- 61.30 ΟΙΚ 6118 Kgr 470,00 3,10 € 1.457,00 €   

11 
Γυψοσανίδες κοινές, 
επίπεδες, πάχους 12,5 
mm 

ΟΙΚ 78.05.01 ΟΙΚ 7809 m2 60,00 13,00 € 780,00 €   

12 
Γυψοσανίδες ανθυγρές, 
επίπεδες, πάχους 12,5 
mm 

ΟΙΚ 78.05.04 ΟΙΚ 7809 m2 40,00 15,50 € 620,00 €   

13 
Προσαύξηση τιμής 
γυψοσανίδων άρθρων 
78.05.01 έως 78.05.12  

ΟΙΚ 78.05.13 ΟΙΚ 7809 m2 100,00 1,10 € 110,00 €   

14 

Μονώσεις - Επάλειψη 
επιφανειών 
σκυροδέματος με 
εποξειδικά υλικά 

ΟΙΚ 79.05 ΟΙΚ 7903 Kgr 33,40 9,50 € 317,30 €   

15 

Πλήρωση οριζοντίων 
αρμών διαστολής με 
ελαστομερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 

ΟΙΚ 79.36 ΟΙΚ 7936 μμ 15,00 16,80 € 252,00 € 5.460,30 € 

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 
16 ΣΕΤ WC       1,00 1.200,00 € 1.200,00 €   
17 FAN COIL       5,00 450,00 € 2.250,00 €   
18 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ       1,00 2.500,00 € 2.500,00 € 5.950,00 € 
           ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.410,30 
           ΓΕ & ΟΕ 18% 2.053,85 
           ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13.464,15 
           ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 2.019,62 
           ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.483,78 
           ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,09 
           ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.483,87 





 
 

           Φ.Π.Α 24% 3.716,13 
           ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 19.200,00 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Σας καλούμε όπως υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου  «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ 
Κοσμά», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το υπ’ Αριθμ.7 ως άνω σχετικό έγγραφο. 
Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των το ποσό των 19.200,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 
στρογγυλοποίησης. 

Η έγγραφη προσφορά, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό/διαχειριστή  της εταιρείας,  θα  υποβληθεί  στο Δήμο 
Νότιας Κυνουρίας ,  Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 Λεωνίδιο, έως και την  17η Νοεμβρίου  2022 και θα περιλαμβάνει, εντός ενιαίου φακέλου: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας. 
Β. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας η οποία θα πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένος και σφραγισμένος αρμοδίως. 
Γ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο σε ισχύ από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από την οποία να προκύπτει η μη 
οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Δ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 
Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
λήξης της ανωτέρω προθεσμίας. 
ΣΤ. Εργοληπτικό πτυχίο 

Προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  δε  προσκλήθηκαν  να  υποβάλουν   προσφορά,   δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Συνημμένα: Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
  Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ 





 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά» 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α 

 
Ομάδες Εργασιών 

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

 
Προσφερόμενη έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά 
την έκπτωση σε ευρώ 

1.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 5.460,30 %  
2.  ΣΕΤ WC (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ) 1.200,00 %  
3.  FAN COIL (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ) 2.250,00 %  
4.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ) 2.500,00 %  

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 11.410,30 Π1:  
 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 2.053,85   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  (Σ2)  13.464,15       Π2:  

 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = % 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  2.019,62   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 15.483,78 Κατά την προσφορά:  

ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ  0,09   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 15.483,87 Κατά την προσφορά:  

Φ.Π.Α του έργου κατά τη Μελέτη 3.716,13 Κατά την προσφορά:  
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ κατά τη Μελέτη 19.200,00 Κατά την προσφορά:  

 
Ο Προσφέρων 

Ημερομηνία:   -   11 – 2022 





 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρ. (Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………….……………….., που εδρεύει ……………………….………….για την κατάθεση της 
οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. … … … … … … … … … … … . . Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά»,, Πρ/σμού Μελέτης 19.200,00 €: 

 

1) Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
 

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

3) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της 
διαδικασίας ανάθεσης 

 

Ημερομηνία:   - 11  - 2022 
Ο Δηλών 

(Υπογραφή) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
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