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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Φ.Μ. : 997708467 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

Βόλος: 27/11/2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 15664/ΔΕ2294 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
email 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: ekpaideusi@doepap.gr 

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, 

υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς 

Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες 

αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική 

τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 2.485,83 ευρώ                                          

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 2.004,71 ευρώ 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 2.485,83 ευρώ                                          

Περιεχόμενα:  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές 

Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης, Πρότυπο 

Προσφοράς  

 

Ο συντάξας 

Ονοματεπώνυμο: Αγδινιώτης Ηλίας 

Υπογραφή……………………………… 

 

Εγκρίθηκε από Προϊστάμενο  

Ονοματεπώνυμο: ……………………… 

Υπογραφή……………………………… 

 

Εγκρίθηκε από Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

 

Μπέντα Νικολέττα 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς 

Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική 

τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς. 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους 

παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας 

στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς, 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 και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους 

παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας 

στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς. Προσφορές γίνονται 

δεκτές από τις 04/12/2017, ημέρα Δευτέρα, έως τις 07/12/2017, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου 

Βόλου µε την ένδειξη «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς 

σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην 

εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη 

- Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Εργασίες επισκευής μόνωσης, 

υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες 

αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς» 

ανέρχεται στο ποσό των 2.485,83 ευρώ µε το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών). Το 

κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 
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Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό 

φάκελο, στην Υπηρεσία.  

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα 

κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική 

ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό, απόσπασμα ποινικού μητρώου 

για γενική χρήση του νόμιμου εκπροσώπου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 4 

 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

Α/Α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση  

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας  

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας Χ 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής, στο σύνολο των εργασιών στους παιδικούς 
σταθμούς 

Χ 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :   

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Ανοιχτή Χ 



Σ ε λ ί δ α  | 5 

 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς 

Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική 

τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς. 

Οι εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις (υπ. αριθμ. 89647, στις 

21/11/2017) αφορούν: 

o Εργασίες μόνωσης δώματος στον Παιδικό Σταθμό Αφροδίτη του Δήμου 

Βόλου.  

o Εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού 

σταθμού Αγριάς του Δήμου Βόλου.  

o Εργασίες επισκευής μόνωσης, τμήματος στο δώμα του Παιδικού Σταθμού 

Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.  

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

CPV 

1 
Καθαρισμός υπό πίεση, του δώματος 
(απομάκρυνση φερτών υλικών - καθαρισμός 
μυκήτων κτλ). 

Υπηρεσία 30,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

2 
Αντικατάσταση παλαιάς μολυβολεκάνης 
υπάρχουσας υδρορροής με νέα ιδίων 
διαστάσεων. 

Υπηρεσία 1 τεμ. 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

3 

Αστάρωμα της επιφάνειας με επάλειψη  
ασφαλτικού γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους τουλάχιστον 4,5 
Kgr/m2 οπλισμένη με πολυεστερικές ίνες και 
καλυμμένη με λευκή χαλαζιακή ψηφίδα. Οι 
ασφαλτικές μεμβράνες θα επικολληθούν 
πλήρως με χρήση φλόγιστρου, με επικάλυψη 
μεταξύ τους τουλάχιστον 10cm. 

Υπηρεσία 34,50 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 
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4 

Έλεγχος με ενδοσκοπική κάμερα στις 
τουαλέτες του παιδικού σταθμού που δεν έχει 
γίνει αντικατάσταση της υδραυλικής 
εγκατάστασης και επιδιόρθωση πιθανού 
προβλήματος ύδρευσης αποχέτευσης. 

Υπηρεσία 
Κατ' 

αποκοπή 

43328000-8 
Υδραυλικές 

εγκαταστάσεις 

5 

Απόξεση των καταπονημένων στρώσεων του 
σοβά σε όλα τα σημεία που παρουσιάζουν 
φθορές (άλατα, σκασίματα κτλ) και 
εφαρμογή επισκευαστικού διαπνέοντος σοβά. 

Υπηρεσία 25,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

6 

Επαναχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας 
με δύο στρώσεις οικολογικό πλαστικό χρώμα 
Α' ποιότητας, αφού έχουν ετοιμαστεί οι 
επιφάνειες (απόξεση, στοκάρισμα, αστάρωμα 
κτλ). 

Υπηρεσία 75,00 τμ 
45442110-1 
Εργασίες βαφής 

κτιρίων 

7 

Ετοιμασία της επιφάνειας του εν λόγω 
τμήματος, που θα γίνουν οι εργασίες: 
απομάκρυνση τσιμεντόπλακων, καθαρισμός 
υπό πίεση, (απομάκρυνση φερτών υλικών - 
καθαρισμός μυκήτων κτλ). Επανατοποθέτηση 
των τσιμεντοπλακων. 

Υπηρεσία 16,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

8 

Αστάρωμα της επιφάνειας με επάλειψη  
ασφαλτικού γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους τουλάχιστον 4,5 
Kgr/m2 οπλισμένη με πολυεστερικές ίνες και 
καλυμμένη με λευκή χαλαζιακή ψηφίδα. Οι 
ασφαλτικές μεμβράνες θα επικολληθούν 
πλήρως με χρήση φλόγιστρου με επικάλυψη 
μεταξύ τους τουλάχιστον 10cm. 

Υπηρεσία 18,40 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

9 
Απόξεση και επισκευή του αποσαθρωμένου 
σοβά σε σποραδικά σημεία. 

Υπηρεσία 5,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

10 

Επαναχρωματισμός εξωτερικών τοίχων με 
μία στρώση αστάρι και δύο στρώσεις 
ακρυλικό χρώμα αφού έχουν ετοιμαστεί οι 
επιφάνειες (απόξεση, βαθουλώματα, ρωγμές 
κτλ) 

Υπηρεσία 12,00 τμ 
45442110-1 
Εργασίες βαφής 

κτιρίων 

 

Γενικοί Όροι: 

o Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών 

των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω εργασίες. 

Επίσης θα υπάρχει μέριμνα  από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών στους 

χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας των 

εργασιών.  

o Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες 
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εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.  

o Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο 

ανάδοχος  θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη 

μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά 

από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων 

κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να μεριμνεί για τις 

σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – όταν και εφόσον αυτό απαιτείται. 

o Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πενταετή εγγύηση για τα υλικά και την 

εφαρμογή της μόνωσης.  

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά και 

μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με δικές 

του δαπάνες, τις οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή. 

o Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 

εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και 

σε μη εργάσιμες ώρες.   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί σε 

εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, 

Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία του 

παιδικού σταθμού Αγριάς. Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος 

δαπάνης (υπηρεσία), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 2.485,83 

ευρώ µε το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών) 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 Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

CPV Τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 
(χωρις 
ΦΠΑ) 

1 
Καθαρισμός υπό πίεση, του 
δώματος (απομάκρυνση φερτών 
υλικών - καθαρισμός μυκήτων 

Υπηρεσία 30,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

2,60/τ.μ. 78,00 
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κτλ). 

2 

Αντικατάσταση παλαιάς 
μολυβολεκάνης υπάρχουσας 
υδρορροής με νέα ιδίων 
διαστάσεων. 

Υπηρεσία 1 τεμ. 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

150,00 150,00 

3 

Αστάρωμα της επιφάνειας με 
επάλειψη  ασφαλτικού 
γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους 
τουλάχιστον 4,5 Kgr/m2 
οπλισμένη με πολυεστερικές ίνες 
και καλυμμένη με λευκή 
χαλαζιακή ψηφίδα. Οι 
ασφαλτικές μεμβράνες θα 
επικολληθούν πλήρως με χρήση 
φλόγιστρου, με επικάλυψη 
μεταξύ τους τουλάχιστον 10cm. 

Υπηρεσία 34,50 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

14,00/τμ 483,00 

4 

Έλεγχος με ενδοσκοπική κάμερα 
στις τουαλέτες του παιδικού 
σταθμού που δεν έχει γίνει 
αντικατάσταση της υδραυλικής 
εγκατάστασης και επιδιόρθωση 
πιθανού προβλήματος ύδρευσης 
αποχέτευσης. 

Υπηρεσία 
Κατ' 

αποκοπή 

43328000-8 
Υδραυλικές 

εγκαταστάσεις 
170,01 170,01 

5 

Απόξεση των καταπονημένων 
στρώσεων του σοβά σε όλα τα 
σημεία που παρουσιάζουν φθορές 
(άλατα, σκασίματα κτλ) και 
εφαρμογή επισκευαστικού 
διαπνέοντος σοβά. 

Υπηρεσία 25,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

12,00/τμ 300,00 

6 

Επαναχρωματισμός εσωτερικής 
τοιχοποιίας με δύο στρώσεις 
οικολογικό πλαστικό χρώμα Α' 
ποιότητας, αφού έχουν ετοιμαστεί 
οι επιφάνειες (απόξεση, 
στοκάρισμα, αστάρωμα κτλ). 

Υπηρεσία 75,00 τμ 
45442110-1 

Εργασίες 
βαφής κτιρίων 

4,90/τμ 367,50 

7 

Ετοιμασία της επιφάνειας του εν 
λόγω τμήματος, που θα γίνουν οι 
εργασίες: απομάκρυνση 
τσιμεντόπλακων, καθαρισμός υπό 
πίεση, (απομάκρυνση φερτών 
υλικών - καθαρισμός μυκήτων 
κτλ). Επανατοποθέτηση των 
τσιμεντοπλακων. 

Υπηρεσία 16,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

2,60/τμ 41,60  

8 

Αστάρωμα της επιφάνειας με 
επάλειψη  ασφαλτικού 
γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους 
τουλάχιστον 4,5 Kgr/m2 

Υπηρεσία 18,40 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

14,00/τμ 257,60  
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οπλισμένη με πολυεστερικές ίνες 
και καλυμμένη με λευκή 
χαλαζιακή ψηφίδα. Οι 
ασφαλτικές μεμβράνες θα 
επικολληθούν πλήρως με χρήση 
φλόγιστρου με επικάλυψη μεταξύ 
τους τουλάχιστον 10cm. 

9 
Απόξεση και επισκευή του 
αποσαθρωμένου σοβά σε 
σποραδικά σημεία. 

Υπηρεσία 5,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

23,00/τμ. 115,00  

10 

Επαναχρωματισμός εξωτερικών 
τοίχων με μία στρώση αστάρι και 
δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα 
αφού έχουν ετοιμαστεί οι 
επιφάνειες (απόξεση, 
βαθουλώματα, ρωγμές κτλ) 

Υπηρεσία 12,00 τμ 
45442110-1 

Εργασίες 
βαφής κτιρίων 

3,50/τμ 42,00  

 Σύνολο     2.004,71 

     
Φ.Π.Α. 
24% 

481,12 

 Σύνολο με Φ.Π.Α.     2.485,83 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

CPV Τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 
(χωρις 
ΦΠΑ) 

1 

Καθαρισμός υπό πίεση, του 
δώματος (απομάκρυνση φερτών 
υλικών - καθαρισμός μυκήτων 
κτλ). 

Υπηρεσία 30,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

2 

Αντικατάσταση παλαιάς 
μολυβολεκάνης υπάρχουσας 
υδρορροής με νέα ιδίων 
διαστάσεων. 

Υπηρεσία 1 τεμ. 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

3 

Αστάρωμα της επιφάνειας με 
επάλειψη  ασφαλτικού 
γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους 
τουλάχιστον 4,5 Kgr/m2 οπλισμένη 
με πολυεστερικές ίνες και 
καλυμμένη με λευκή χαλαζιακή 
ψηφίδα. Οι ασφαλτικές μεμβράνες 
θα επικολληθούν πλήρως με χρήση 
φλόγιστρου, με επικάλυψη μεταξύ 
τους τουλάχιστον 10cm. 

Υπηρεσία 34,50 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

4 

Έλεγχος με ενδοσκοπική κάμερα 
στις τουαλέτες του παιδικού 
σταθμού που δεν έχει γίνει 
αντικατάσταση της υδραυλικής 
εγκατάστασης και επιδιόρθωση 
πιθανού προβλήματος ύδρευσης 
αποχέτευσης. 

Υπηρεσία 
Κατ' 

αποκοπή 

43328000-8 
Υδραυλικές 

εγκαταστάσεις 
  

5 

Απόξεση των καταπονημένων 
στρώσεων του σοβά σε όλα τα 
σημεία που παρουσιάζουν φθορές 
(άλατα, σκασίματα κτλ) και 
εφαρμογή επισκευαστικού 
διαπνέοντος σοβά. 

Υπηρεσία 25,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

  

6 

Επαναχρωματισμός εσωτερικής 
τοιχοποιίας με δύο στρώσεις 
οικολογικό πλαστικό χρώμα Α' 
ποιότητας, αφού έχουν ετοιμαστεί 
οι επιφάνειες (απόξεση, 
στοκάρισμα, αστάρωμα κτλ). 

Υπηρεσία 75,00 τμ 
45442110-1 

Εργασίες 
βαφής κτιρίων 

  

7 

Ετοιμασία της επιφάνειας του εν 
λόγω τμήματος, που θα γίνουν οι 
εργασίες: απομάκρυνση 
τσιμεντόπλακων, καθαρισμός υπό 
πίεση, (απομάκρυνση φερτών 
υλικών - καθαρισμός μυκήτων 
κτλ). Επανατοποθέτηση των 

Υπηρεσία 16,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 
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τσιμεντοπλακων. 

8 

Αστάρωμα της επιφάνειας με 
επάλειψη  ασφαλτικού 
γαλακτώματος. Επίστρωση με 
ασφαλτική μεμβράνη βάρους 
τουλάχιστον 4,5 Kgr/m2 οπλισμένη 
με πολυεστερικές ίνες και 
καλυμμένη με λευκή χαλαζιακή 
ψηφίδα. Οι ασφαλτικές μεμβράνες 
θα επικολληθούν πλήρως με χρήση 
φλόγιστρου με επικάλυψη μεταξύ 
τους τουλάχιστον 10cm. 

Υπηρεσία 18,40 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

9 
Απόξεση και επισκευή του 
αποσαθρωμένου σοβά σε 
σποραδικά σημεία. 

Υπηρεσία 5,00 τμ 

45262370-5 
Εργασίες 
επίχρισης 

σκυροδέματος 

  

10 

Επαναχρωματισμός εξωτερικών 
τοίχων με μία στρώση αστάρι και 
δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα 
αφού έχουν ετοιμαστεί οι 
επιφάνειες (απόξεση, 
βαθουλώματα, ρωγμές κτλ) 

Υπηρεσία 12,00 τμ 
45442110-1 

Εργασίες 
βαφής κτιρίων 

  

 Σύνολο      

     
Φ.Π.Α. 
24% 

 

 Σύνολο με Φ.Π.Α.      

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. : ………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες /  εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές μελέτες.  

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 


