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Τίτλος Έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΚΥΚΝΟΣ» κεντρικού προβλήτα» 

  

Προϋπολογισμός:  8.654,71 πλέον ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ 

 

 

 

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) 
 
 

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές 

προσφορές σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση  

 

 

 



 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για την κατασκευή νέας επιστέγασης της στέγης της καφετέριας «ΚΥΚΝΟΣ» από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα μεταλλικού χρώματος συνολικού εμβαδού 390,00 m2  που 

παρουσιάζει προβλήματα στεγάνωσης θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 

 

- Κόψιμο με τροχό όλων των κεφαλών (1.400 τεμάχια ) των βιδών που 

συγκρατούν τις παλιές λαμαρίνες της στέγης. 

- Αποξήλωση όλων των λαμαρινών καθώς και των καβαλάρηδων και 

απομάκρυνση τους. 

- Αποξήλωση όλων των βιδών που στερέωναν την λαμαρίνα στις τεγίδες 

- Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας τραπεζοειδούς 

σχήματος, πάχους 0,50 mm με επικάλυψη φύλλων 80 cm κατά την κάθετη 

διεύθυνση και 20εκ κατά την οριζόντια διεύθυνση για την αποφυγή εισροής 

υδάτων εξαιτίας ανέμων. 

- Τοποθέτηση καβαλάρη ( κορφιάτης) ιδίας διατομής για την καλύτερη 

‘’σφράγιση’’ της λαμαρίνας στο σημείο αυτό. 

-  Στερέωση της λαμαρίνας από 1.400 τεμάχια αυτοδιάτρητων βιδών Μ6 Χ 25 

με λάστιχο σφράγισης (2mm) στην κεφαλή για στεγάνωση. 

- Κλείσιμο όλων των άκρων της λαμαρίνας σε όλες τις πλευρές της στέγης με 

ειδικά τεμάχια για την αποφυγή εισόδου νερών και την προστασία αυτής από 

ανέμους. 

- Προστασία της διπλανής δίδυμης στέγης από εισροή νερού στο σημείο της 

κοινής υδρορροής με την τοποθέτηση νέας στραντζαριστής λαμαρίνας 1,00 m 

πλάτους και σε μήκος 25,00 m στο κάτω μέρος του τελευταίου φύλλου 

επικάλυψης της κάθε στέγης. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ως εξής: 

Θα αποξηλώνεται τμήμα της επικάλυψης και του καβαλάρη της στέγης και 

από τις δύο πλευρές και την ίδια μέρα θα τοποθετείται η νέα επικάλυψη ώστε 

σε καμία περίπτωση η στέγη να μην μένει εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες 

δεδομένου ότι λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος 

του έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως 

φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. 

Ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που 

ζητείται 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει 



κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή 

νομικού προσώπου. 

 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει την 

προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί 

του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας  

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες. 

- Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες. 

- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης 

και της φύσης του έργου 

-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την 23/3/2017 και ώρα 10:00’ 

(έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

5. Εγγυήσεις 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της προσφοράς του άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα 

επιστραφεί δύο μήνες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. 

 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

α/α Κωδ. 
Τιμολογίου 

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Κόστος 

1 ΟΙΚ.-22.52 

Αποξήλωση 
μεταλλικών 
φύλλων 
επιστέγασης 

m 2 390 2,60 1014 

2 
ΟΙΚ- 

72.31.04 

Επιστεγάσεις με 
λαμαρίνα 
πάχους 0,50 
mm, με 
τραπεζοειδείς 
πτυχώσεις 

m 2 390 15,20 5928 

3 
ΟΙΚ- 

72.44.02 

Επικάλυψη 
αρμών 
διαστολής με 
λαμαρίνα 
γαλβανισμένη 
πάχους 1 mm 

m 25 15,70 392,50 

     Δαπάνη 
Εργασιών 

7.334,50 

     ΓΕ+ΟΕ (18%) 1.320,21 

     Σύνολο 8.654,71 

     ΦΠΑ 24% 2077,13 

     Γεν. Σύνολο 10.731,84 

 

 

 

 

6-02-2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Σπύρος Φυτιλής 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

22.52  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή 
αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων 
υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ   2,60 

 
72.31  Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,5 mm, επί υπάρχοντος 
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-
02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των 
φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους 
κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των 
υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των 
φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με 
γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή 
μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών 
παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 

72.31.04 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 0,50 mm, με τραπεζοειδείς 
πτυχώσεις 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

ΕΥΡΩ 15,20 
 
 
72.44  Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm 

 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός 
άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του 
ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d 
= 1,0 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
 

ΕΥΡΩ 15,70 


