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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:
«Αποκατάσταση  φθορών  και  επισκευαστικές  εργασίες  σε  τοίχους  αντιστήριξης
εσωτερικών δρόμων της Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ τοποθεσίας Ρέμα και
οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία Μυλωνούς» ,  Πρ/σμού
Μελέτης 9.511,48 €

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 οχτώ (8) 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 ΚΑΕ: 
30-7336.015,για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑ ΜΥΛΩΝΟΥΣ»

3. Το με αρ. Πρωτ.  9710/21-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009407237) Πρωτογενές Αίτημα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Την με αρ. Πρωτ.  3667/04-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΨΙΩΚΝ-0ΧΛ) ανάληψη υποχρέωσης
5. Την Μελέτη (06/2021) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Την  224/2022  Απόφαση  Δημάρχου  Έγκριση  μελέτης  για  το  έργο  «Αποκατάσταση

φθορών και  επισκευαστικές εργασίες σε τοίχους αντιστήριξης εσωτερικών δρόμων
της  Κοινότητας  Κουνουπιάς  στις  θέσεις  μεταξύ  τοποθεσίας  Ρέμα  και  οικίας
κληρονόμων  Γεωργίου  Κωνσταντίνου  και  στη  θέση  οικία  Μυλωνούς»  ,  Πρ/σμού
Μελέτης 9.511,48 €

Πρόκειται να αναθέσει σύμβαση Έργου με τίτλο





«Αποκατάσταση φθορών και επισκευαστικές εργασίες σε τοίχους αντιστήριξης εσωτερικών
δρόμων της Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ τοποθεσίας Ρέμα και οικίας

κληρονόμων Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία Μυλωνούς» , 

Πρ/σμού Μελέτης 9.511,48 €

σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα περιγραφή προβλέπονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ,προκειμένου να
εκτελεσθεί το έργο  ««Αποκατάσταση φθορών και επισκευαστικές εργασίες σε τοίχους
αντιστήριξης εσωτερικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ
τοποθεσίας Ρέμα και οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία
Μυλωνούς» συνολικού ποσού 9.511,48  € ,που θα βαρύνει το Κ.Α.Ε.  30-7336.015 .
   Έτσι  προβλέπεται  να γίνει  αποκατάσταση αυτών των σταδιακών υλικών ζημιών συνολικού
μήκους περίπου 60 μέτρων και  ποικίλου ύψους από 1,20μ ελάχιστο έως 4,00μ μέγιστο ,που
προκλήθηκαν  με  το  πέρασμα  των  ετών  ,λόγω  σταδιακής  υποχώρησης  του  εδάφους  κατόπιν
έντονων βροχοπτώσεων. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει ,  χαμηλού βάθους εκσκαφές ,  χρήση
οπλισμένου σκυροδέματος  ,καθαίρεση και  επανατοποθέτηση  αργολιθοδομών ,προμήθεια  και
τοποθέτηση νέων αργολιθοδομών ,λάξευση ακμών και επιφανειών ,όπου απαιτείται, καθώς και
αρμολόγημα παλαιών και νέων .
   Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από ΑΙΟΛΙΚΑ .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΕΣ:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017)

ΑΤ Περιγραφή Εργασιών
Άρθρο

Αναθεώρηση
ς

Είδος μονάδας
Ποσότητ

α
Τιμή

Μονάδος
Δαπάνη

1.

Εκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΟΙΚ-2124 m3 15 6.39 95.85

2.
Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

ΟΙΚ-3214 m3 10 90 900

3.
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C 
(S500s)

ΟΙΚ-3873 Kgr 250 1.15 287.5

4.
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών

ΟΙΚ 3811 m2 25 22.5 562.5

5.
Καθαίρεση ανωδομών 
από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή 

ΟΙΚ-2204 m3 17 22.5 382.5

6.
Μόρφωση εξέχουσας ακμής 
αργολιθοδομών

ΟΙΚ 4226 μμ 54.00 11.2 604.8

7.
Διαμόρφωση όψεων 
λιθοδομών ανωμάλου 
χωρικού τύπου

ΟΙΚ-4501 m2 153 9.00 1377

8.
Διαλογή των χρήσιμων 
λίθων από τα προϊόντα 

ΟΙΚ-2212 m3 20 5.6 112





καθαιρέσεως

9.
Αρμολογήματα 
ακατεργάστων όψεων 
λιθοδομών

ΟΙΚ 7101 m2 135.50 16.8 2276.4

10.
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
μιάς ορατής όψεως

ΟΙΚ-4206 m3 16.00 67 1072

  Σύνολο 7.670,55

  Φ.Π.Α 24% 1.840,93

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.511,48

ΚΑΤΟΠΙΝ   ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ      

Σας         καλούμε         όπως         υποβάλλετε         έγγραφη         προσφορά   για την απευθείας ανάθεση του Έργου
«Αποκατάσταση  φθορών  και  επισκευαστικές  εργασίες  σε  τοίχους  αντιστήριξης  εσωτερικών
δρόμων της Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ τοποθεσίας Ρέμα και οικίας κληρονόμων
Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία Μυλωνούς», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το
υπ’ αρίθμ. 6 ως άνω σχετικό έγγραφο.
Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των το ποσό των  9.511,48  €
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 Παρασκευή 20 Μάιου  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.

Προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  δε  προσκλήθηκαν  να  υποβάλουν   προσφορά,   δε  ν  

λαμβάνονται υπόψη.

Συνημμένα:   Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

  

                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Αποκατάσταση  φθορών και  επισκευαστικές  εργασίες  σε  τοίχους  αντιστήριξης  εσωτερικών
δρόμων  της  Κοινότητας  Κουνουπιάς  στις  θέσεις  μεταξύ  τοποθεσίας  Ρέμα  και  οικίας
κληρονόμων Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία Μυλωνούς»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η 

ΕΚΠΤΩΣΗ (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΕΥΡΩ)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Σσ) 

7.670,55

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 00,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ) 7.670,55

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 00,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1) 

7.670,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 00,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ2) 7.670,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

 Φ.Π.Α 24% 1.840,93
Φ.Π.Α 24% ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

9.511,48
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο – Η 
Όνομα:

Επώνυ
μο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ
:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδ
ός

Αρι
θμ:

Τ
Κ:

23053

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπο
υ (Fax):Fax):):

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(Fax):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                                       
                      για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 
                                 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του
έργου   «Αποκατάσταση φθορών  και  επισκευαστικές  εργασίες  σε  τοίχους
αντιστήριξης εσωτερικών δρόμων της Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ
τοποθεσίας  Ρέμα  και  οικίας  κληρονόμων Γεωργίου  Κωνσταντίνου  και  στη  θέση
οικία Μυλωνούς»,Πρ/σμού Μελέτης 9.511,48€:

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:      -    - 2022

Ο Δηλών

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(Fax):άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)





(Fax):Υπογραφή)
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