
 

 
 

Βόλος 30.5.2017                         

                                               Αριθ. Πρωτ:6332/192 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333 

Πληροφορίες    : Σουλακούδης Γεώργιος 

Τηλέφωνο         : 2421029878 

Fax                   : 2421022927 

Ε-mail              : museum.volos@gmail.com 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Θέμα: Συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών  Αρχοντικού 

Ζαφειρίου 
 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ 

Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων 

κουφωμάτων και παντζουριών  Αρχοντικού Ζαφειρίου µε τη διαδικασία της 

συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές 

κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  και το πρότυπο 

προσφοράς που επισυνάπτονται. 

Η πρόσκληση αφορά στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και 

παντζουριών  Αρχοντικού Ζαφειρίου. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 

Παρασκευή 9.6.2017 και ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και 

Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: 

«Προσφορά για στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών  

Αρχοντικού Ζαφειρίου», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων 

κουφωμάτων και παντζουριών  Αρχοντικού Ζαφειρίου» που επισυνάπτεται, 

ανέρχεται στο ποσό των 3.658 € µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της 

προμήθειας  είναι η χαμηλότερη τιµή. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα 

παραδοθεί στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  



4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

 

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 

N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 



 

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                   

 

         ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ                                                                              

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Θέμα: Συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών  Αρχοντικού Ζαφειρίου 

- 14 παράθυρα με ξύλινα παντζούρια (με παραδοσιακές γρίλιες). Διαστάσεις: 1.10Χ1.90 μ. 

- 3 παράθυρα 55Χ55 εκ. με ξύλινο κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά. 

- 5 παράθυρα 60Χ110 εκ. με ξύλινο κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά. 

- 1 παράθυρ  150Χ110 εκ. με ξύλινο κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά. 

- 1 ξύλινη πόρτα υπογείου 1.10Χ2.10 μ 

- 1 ξύλινη πόρτα κουζίνας  1.10Χ2.17 μ. με σιδερένιο διασκομητικό γείσο 30 εκ. 

- 1 ξύλινη πόρτα ισογείου 1.25Χ3.20 μ. με σιδερένιο διασκομητικό γείσο 30 εκ. 

- 1 ξύλινη μπαλκονόπορτα 1.30Χ2.80 μ. 

- Βάψιμο σιδερένιων κάγκελων μπαλκονιού. Τρέχοντα μέτρα: 5 

- Σιδερένια καγκελόπορτα εισόδου 2μ. Χ 2,50μ. 

- Ελαιοχρωματισμός περιορισμένων τοπικών φθορών εξωτερικού τοίχου με ακρυλικό χρώμα 

εξωτερικού χώρου. Τ.μ.: 10 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο με λαδομπογιά με πιστόλι αέρος σε 

γαλάζια απόχρωση. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η Δ/νση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου 

επιθυμεί να προβεί στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και  παντζουριών  

Αρχοντικού Ζαφειρίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 3.658 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση 

τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ 

Δήμου Βόλου.  



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/

α 

C

P

V 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 

Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1  

παράθυρα με ξύλινα παντζούρια 

(με παραδοσιακές γρίλιες). 

Διαστάσεις: 1.10Χ1.90 μ. 

τεμ.  14 120 1.680 

2  
παράθυρα 55Χ55 εκ. με ξύλινο 

κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά 
τεμ.  3 50 150 

3  
παράθυρα 60Χ110 εκ. με ξύλινο 

κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά  
τεμ.  5 80 400 

4  
ξύλινη πόρτα υπογείου 1.10Χ2.10 

μ 
τεμ.  1 100 100 

5  

ξύλινη πόρτα κουζίνας  

1.10Χ2.17μ. με σιδερένιο 

διασκομητικό γείσο 30 εκ. 

τεμ.  1 100 100 

6  

ξύλινη πόρτα ισογείου 1.25Χ3.20 

μ. με σιδερένιο διασκομητικό 

γείσο 30 εκ. 

τεμ.  1 120 120 

7  
ξύλινη μπαλκονόπορτα 1.30Χ2.80 

μ. 
τεμ.  1 100 100 

8  σιδερένια κάγκελα μπαλκονιού  μ.  5 22 110 

9  

Σιδερένια καγκελόπορτα εισόδου 

2μ. Χ 2,50μ. 

 

τεμ.  1 120 120 

10  

Ελαιοχρωματισμός περιορισμένων 

τοπικών φθορών εξωτερικού 

τοίχου με ακρυλικό χρώμα 

εξωτερικού χώρου  

τ.μ.  10 7 70 

     

Σύνολο 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

2.950 

     ΦΠΑ 24% 708 

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α 
3.658 

 

 Ο  Συντάξας                        Η Προϊσταμένη                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 Γεώργιος Σουλακούδης                Αίγλη Δημόγλου                          Γιώργιος      Βλιώρας        

 
 

 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/

α 

C

P

V 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 

Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1  

παράθυρα με ξύλινα παντζούρια 

(με παραδοσιακές γρίλιες). 

Διαστάσεις: 1.10Χ1.90 μ. 

τεμ.  14   

2  
παράθυρα 55Χ55 εκ. με ξύλινο 

κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά 
τεμ.  3   

3  
παράθυρα 60Χ110 εκ. με ξύλινο 

κούφωμα και παραδοσιακή σιδεριά  
τεμ.  5   

4  
ξύλινη πόρτα υπογείου 1.10Χ2.10 

μ 
τεμ.  1   

5  

ξύλινη πόρτα κουζίνας  

1.10Χ2.17μ. με σιδερένιο 

διασκομητικό γείσο 30 εκ. 

τεμ.  1   

6  

ξύλινη πόρτα ισογείου 1.25Χ3.20 

μ. με σιδερένιο διασκομητικό 

γείσο 30 εκ. 

τεμ.  1   

7  
ξύλινη μπαλκονόπορτα 1.30Χ2.80 

μ. 
τεμ.  1   

8  σιδερένια κάγκελα μπαλκονιού  μ.  5   

9  

Σιδερένια καγκελόπορτα εισόδου 

2μ. Χ 2,50μ. 

 

τεμ.  1   

10  

Ελαιοχρωματισμός περιορισμένων 

τοπικών φθορών εξωτερικού 

τοίχου με ακρυλικό χρώμα 

εξωτερικού χώρου  

τ.μ.  10   

     

Σύνολο 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α 
 

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 

……………………………………………………………… 

 

Η εργασία και τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 


