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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτμος, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθμ. πρωτ.: 1684                    

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

                           

                        

Ταχ. Δ/νση: Χώρα –Πάτμος                                                     

Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      

Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  

Fax:             2247 0 33355                                                 

  

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 119 

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος Σκάλας 

Πάτμου”» 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες 

Δημάρχου». 

2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

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. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6. Την υπ’ αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

8. Ότι στον Κ.Α. 30.6261.0005 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση. 

9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 118/2020 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

10. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη σχετική υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν 

διαθέτει καθόλου εργατοτεχνικό προσωπικό 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας «Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος Σκάλας 

Πάτμου», με απευθείας ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και 

παρατίθεται παρακάτω: 

«Άρθρο 1
ο
:  Αντικείμενο  της υπηρεσίας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία: «Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος 

Σκάλας Πάτμου». Η ανάθεση της υπηρεσίας είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

εισροής ομβρίων υδάτων που παρατηρείται σε διάφορα σημεία του ανωτέρω κτιρίου. 

 

Άρθρο 2
ο
:  - Διατάξεις

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Άρθρο 3
ο
: Δαπάνη της Υπηρεσίας 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.040,00€ πλέον Φ.Π.Α., η οποία 

προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2020 και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

1 Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος Σκάλας Πάτμου 30.6261.0005 

 

Άρθρο 4
ο
:
 
Τεχνική Περιγραφή 

Το κτίριο επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου ανεγέρθηκε με μέριμνα του (πρώην ενιαίου) Λιμενικού 

Ταμείου Δωδεκανήσου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 404/1987 Οικοδομικής Άδειας του Πολεοδομικού 

Γραφείου της Επαρχίας Καλύμνου. Το ανωτέρω κτίριο στεγάζει την αίθουσα αναμονής επιβατών του 

λιμένα, καθώς και τις υπηρεσίες του Λιμεναρχείου Πάτμου. Βασικό πρόβλημα του κτιρίου αποτελεί η 
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εισροή ομβρίων υδάτων, η οποία είναι εμφανής σε διάφορα σημεία, ειδικά στο ΒΔ τμήμα του κτιρίου 

όπου βρίσκεται η αίθουσα αναμονής επιβατών. 

Από αυτοψία που προέκυψε διαπιστώθηκε ότι: 

α) Τα επιχρίσματα των στηθαίων του δώματος, τα οποία είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, είναι 

σαθρά και παρουσιάζουν ρηγματώσεις μέσω των οποίων εισχωρούν τα όμβρια ύδατα, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται διαρροές εντός της αίθουσας αναμονής επιβατών. Το πρόβλημα αυτό αφορά φθορές που 

είναι αναμενόμενες λόγω της ηλικίας του κτιρίου και της άμεσης γειτνίασής του με την θάλασσα και 

εμφανίζονται κατά κόρον στο νησί μας σε κτίρια ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ετών.  

β) Η επικάλυψη του δώματος του κτιρίου αποτελείται από πλάκες τύπου Μάλτας (πεζοδρομίου), χωρίς 

να έχει ληφθεί περαιτέρω μέριμνα για την υγρομόνωση του κτιρίου. 

Προς αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτείται να εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες: 

 Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων. Σε όσα σημεία των στηθαίων παρατηρούνται ρηγματώσεις 

θα γίνει καθαίρεση των επιχρισμάτων, προκειμένου να απομακρυνθεί πλήρως όλο το σαθρό 

υλικό. Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα συγκεντρώνονται σε σάκους προκειμένου να είναι πιο 

ευχερής η απομάκρυνσή τους από το δώμα με την χρήση γερανού, ενώ θα μεταφερθούν στον 

χώρο διάθεσης απορριμμάτων του νησιού, με μέριμνα του αναδόχου. 

 Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας από άλλα 

κτίρια επιβατών λιμένων που ανεγέρθηκαν με μέριμνα του Λ.Τ. Δωδεκανήσου την ίδια περίοδο 

(τέλη δεκαετίας 1980), στην στέψη των στηθαίων του δώματος υπάρχει οπλισμός διανομής 

αποτελούμενος από τρεις ράβδους χάλυβα διαμέτρου Φ12. Επίσης,  είναι σύνηθες η κατακόρυφη 

επιφάνεια των στηθαίων να έχει οπλισμό διανομής της τάξης των Φ8/20 και στις δύο διευθύνσεις. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κτίριο και έχουν προσβληθεί 

από οξείδωση, θα εκτελεσθούν εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, ως εξής: 

1) Καθαίρεση επικάλυψης σκυροδέματος και διεύρυνση υφιστάμενων οπών και ρωγμών. 

2) Καθαρισμός με συρματόβουρτσα και υδροβολή με πίεση του οπλισμού και του 

σκυροδέματος. 

3) Επάλειψη οπλισμού με σταθεροποιητή σκουριάς τύπου mapefer. 

4) Ψεκασμός της επιφάνειας του σταθερού σκυροδέματος γύρω από την επιφάνεια της 

επισκευής με αναστολέα διάβρωσης τύπου postrite. 

5) Γέμισμα όλων των κενών με έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. 

 Κατασκευή νέων επιχρισμάτων. Το επίχρισμα θα αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα των 450kg 

τσιμέντου, πάχους 2,5cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 

στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί των στηθαίων. Λόγω της άμεσης γειτνίασης 

του κτιρίου με την θάλασσα, στο επίχρισμα θα πρέπει να προστεθεί πρόσθετο ελαστικό 
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γαλάκτωμα (βελτιωτική οικοδομική ρητίνη), προκειμένου το νέο επίχρισμα να έχει αυξημένη 

εφελκυστική αντοχή και να αποτραπεί η δημιουργία ρωγμών.  

 Τοποθέτηση γαλβανισμένου δικτυωτού πλέγματος στα νέα επιχρίσματα. Για την διασφάλιση 

μεγαλύτερης αντοχής των νέων επιχρισμάτων και την ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου 

ρηγμάτωσης, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση γαλβανισμένου δικτυωτού πλέγματος σε φύλλο, 

βάρους τουλάχιστον 0,90kg/m
2
, κατασκευασμένου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346. Το 

πλέγμα θα τοποθετηθεί επί της πρώτης στρώσης του επιχρίσματος. 

 Στεγάνωση επιφάνειας δώματος. Η στεγάνωση του δώματος θα γίνει με την εφαρμογή 

επαλειπτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης, τόσο επί της επίστρωσης από πλάκες τύπου 

Μάλτας όσο και επί της εσωτερικής επιφάνειας του περιμετρικού στηθαίου, σε ύψος τουλάχιστον 

30cm (μέγιστο ύψος αναπήδησης βροχής). 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν ως εξής: 

1) Έλεγχος για ρηγματώσεις και καθαρισμός τους με απομάκρυνση σαθρών υλικών – 

κονιαμάτων. 

2) Προσωρινή απομάκρυνση εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών που βρίσκονται επί του 

δώματος. 

3) Πλύσιμο επιφάνειας με νερό υπό πίεση με σκοπό τον καθαρισμό της από σκόνες, σαθρά 

υλικά κλπ. 

4) Σφράγιση ρηγματώσεων με την χρήση πολουουρεθανικής μαστίχης, ειδικής για σφράγιση 

αρμών συστολής – διαστολής. 

5) Εφαρμογή μίας στρώσης υποστρώματος (ασταριού), κατάλληλου για την αύξηση της 

πρόσφυσης, δίνοντας έμφαση στην πλήρωση τυχόν ρωγμών. 

6) Τοποθέτηση στη γωνία μεταξύ δώματος και στηθαίου πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²), 

πλάτους 10 cm. 

7) Εφαρμογή δύο στρώσεων επαλειπτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης. 

8) Εφαρμογή αλειφατικής επίστρωσης πολυουρεθάνης, ψυχρής επάλειψης και ψυχρής πήξης, 

από εξαιρετικά σταθερό ελαστικό, με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

9) Επανατοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να έχει προκύψει μία ενιαία επιφάνεια υπό μορφή 

ελαστικής μεμβράνης, χωρίς αρμούς διακοπής – ενώσεις κλπ, λευκού χρώματος, πάχους 

τουλάχιστον 1,5mm. 

 Χρωματισμός επιφανειών στηθαίων. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει 

χρωματισμός των στηθαίων του κτιρίου στα σημεία που πραγματοποιήθηκαν και πέριξ αυτών, με 

την εφαρμογή λευκού ακρυλικού πλαστικού χρώματος.  
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 Αποξήλωση υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων, προσωρινή απομάκρυνση και 

επανατοποθέτηση καλωδιώσεων - σωληνώσεων. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει τοποθετημένος 

εξοπλισμός από το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούσε παλαιότερα εντός 

του κτιρίου (π.χ. εξαεριστήρες), ο οποίος χρήζει αποξήλωσης και οριστικής απομάκρυνσης. 

Επίσης, κατά μήκος των στηθαίων του δώματος υπάρχουν διάφορες καλωδιώσεις και 

σωληνώσεις, οι οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν προσωρινά και μετά το πέρας των εργασιών 

να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Η εργασία αυτή  θα εκτελεσθεί από δύο άτομα 

(έναν τεχνίτη και έναν βοηθό). 

 Μεταφορά φορτίων από και προς το δώμα του κτιρίου με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. 

Για την πρόσβαση στο δώμα του κτιρίου δεν υφίσταται κλίμακα (εσωτερική ή εξωτερική). Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι για την μεταφορά φορτίων προς και από το δώμα (προϊόντων 

καθαιρέσεων, παλαιού εξοπλισμού που θα αποξηλωθεί, οικοδομικών υλικών κλπ) θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί φορτηγό, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με γερανό.  

Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών (στεγανωτικών, 

έτοιμων κονιαμάτων, χρωμάτων, πινέλων κλπ) θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Ομοίως, τον 

ανάδοχο βαρύνει και η δαπάνη για την χρήση όλων των μηχανικών μέσων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τεχνική Υπηρεσία του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου 

να τύχουν της έγκρισής της. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η παρέμβαση στο δώμα του κτιρίου είναι τμηματική - μερική και όχι γενική, αφού 

έχει σκοπό την αποκατάσταση σημειακών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα βρίσκεται υπό 

την διαρκή εποπτεία της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, από την οποία θα του υποδειχθούν τα 

ακριβή σημεία εκτέλεσης των εργασιών.  

Μετά την παρέλευση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του αναδόχου δεν θα αφήνονται στο λιμένα 

εργαλεία, απορρίμματα ή λοιπά υλικά. Για κάθε παραβίαση του ανωτέρω όρου θα επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα ύψους πενήντα ευρώ (50,00€), η οποία θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του. 

Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 

παροχή της υπηρεσίας και η διάθεση σε αυτό των απαιτούμενων μέσων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 

του αναδόχου. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών δεν απαιτείται η χρήση ικριωμάτων, δεδομένου ότι το 

προσωπικό που θα τις εκτελέσει θα εργάζεται επί του δώματος του κτιρίου.  

Αναφορικά με τον χαρακτήρα των εργασιών, σημειώνεται ότι: 
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- Πρόκειται για τμηματική παρέμβαση στο κτίριο συντιθέμενη από απλές εργασίες, ιδιαίτερα 

συνήθεις στο νησί μας λόγω της άμεσης γειτνίασης με τη θάλασσα, για την εκτέλεση των οποίων 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, ούτε απασχόληση εξειδικευμένου 

επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού. 

- Μετά το πέρας τους δεν θα αποτελούν συστατικό του εδάφους, ούτε θα αλλοιώσουν την 

υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, αλλά απλώς έχουν σκοπό την άμεση επιδιόρθωση των 

φθορών που παρατηρούνται λόγω παλαιότητας και άμεσης γειτνίασης με την θάλασσα, οι οποίες 

επιφέρουν συνήθως προβλήματα υγρασιών στα κτίρια. 

- Δεν προβλέπεται επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 4495/2017, για την εκτέλεσή τους δεν απαιτείται 

Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας («Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια 

ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν 

στην περιοχή ή στο κτίριο, για τις εξής εργασίες: 

……………………………………………………………………………………………………………………

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή 

όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων, 

……………………………………………………………………………………………………………………

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων»). 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν αποτελούν τεχνικό έργο, 

αλλά υπηρεσία (σχετικές η υπ’ αριθμ. 87/2017 Πράξη του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο IV Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και η υπ’ αριθμ. 197/2017 Πράξη του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

 

Άρθρο 5
ο
: Παραλαβή και εξόφληση της υπηρεσίας 

Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις εργασίες που θα παρασχεθούν, θα καταβληθεί με χρηματικό 

ένταλμα μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. (η 

οποία θα προβεί σε επιμέτρηση), σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6
ο
: Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα εξόφλησής του, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 7
ο
: Πληρωμή ανάδοχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας της υπηρεσίας εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας». 
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3. – Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

και παρατίθεται παρακάτω: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
Καθαίρεση σαθρών 

επιχρισμάτων 

Τετραγωνικό 

μέτρο 
90,00 7,00 630,00 

2 
Αντιδιαβρωτική προστασία 

χαλύβδινου οπλισμού 
kg 280,00 12,00 3.360,00 

3 Κατασκευή νέων επιχρισμάτων 
Τετραγωνικό 

μέτρο 
90,00 17,00 1.530,00 

4 

Τοποθέτηση γαλβανισμένου 

δικτυωτού πλέγματος στα νέα 

επιχρίσματα 

Τετραγωνικό 

μέτρο 
90,00 6,00 540,00 

5 
Στεγάνωση επιφάνειας 

δώματος 

Τετραγωνικό 

μέτρο 
270,00 18,00 4.860,00 

6 
Χρωματισμός επιφανειών 

στηθαίων 

Τετραγωνικό 

μέτρο 
150,00 4,00 600,00 

7 

Αποξήλωση υφιστάμενων Η/Μ 

εγκαταστάσεων, προσωρινή 

απομάκρυνση και 

επανατοποθέτηση 

καλωδιώσεων - σωληνώσεων 

Ώρα εργασίας 

τεχνίτη 
8 20,00 160,00 

8 

Αποξήλωση υφιστάμενων Η/Μ 

εγκαταστάσεων, προσωρινή 

απομάκρυνση και 

επανατοποθέτηση 

καλωδιώσεων - σωληνώσεων 

Ώρα εργασίας 

βοηθού 
8 10,00 80,00 

9 

Μεταφορά φορτίων από και 

προς το δώμα του κτιρίου με 

τη χρήση γερανοφόρου 

οχήματος 

Ώρα εργασίας 4 70,00 280,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 12.040,00 

Φ.Π.Α. (24%): 2.889,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 14.929,60 

 

4. – Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και στον προϋπολογισμό εξόδων του      

τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί σχετική πίστωση με  Κ.Α. 30.6261.0005. 

5. – Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό 

φάκελο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016. 

Προσφορές που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν 

χωρίς να εξετασθούν. Οι προσφορές θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που θα 

αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί.  
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6. – Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές που κριθούν πλήρεις ως προς τα 

δικαιολογητικά και ταυτίζονται απόλυτα όσον αφορά στο προσφερόμενο ποσό, για την ανάδειξη του 

αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 

 

                                                                                                         Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 

                                                                Ελευθέριος Πέντες 

                                                                Δήμαρχος Πάτμου                                    
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