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Παράρτημα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
Α. Γενικά 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η προστασία των επιστρώσεων στους πεζόδρομους 
της περιοχής του κέντρου Αμαρουσίου από τη ρύπανση λόγω της καθημερινής και 
υψηλής κυκλοφορίας στην περιοχή. Η προστασία  θα επιτευχθεί με  την 
αδιαβροχοποίηση πλακιδίων και αρμών,  κατόπιν επιμελούς καθαρισμού και με 
εφαρμογή  κατάλληλων υλικών και μεθόδων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
αντιολισθηρότητα των δαπέδων.   
 

Β. Περιγραφή εργασίας  

Θα γίνει  αδιαβροχοποίηση πλακιδίων καθώς και των αρμών τους,  με τη χρήση 
διαφανούς υγρού με κατάλληλες ιδιότητες το οποίο θα επιτρέπει "αναπνοή" του 
υλικού , θα έχει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα αλλά και θα παρέχει 
μακρόχρονη προστασία από οργανικούς ρυπαντές όπως υπολείμματα τροφών και 
ποτών όταν έρχονται σε επαφή ή παραμένουν πάνω στα πλακίδια, κατόπιν 
επιμελούς καθαρισμού τους. 

∆ηλαδή, πριν από την αδιαβροχοποίηση, οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαριστούν 
επιμελώς από λιπαρούς ή μη λεκέδες , μούχλα και άλλους ρύπους έτσι ώστε να είναι 
καθαρές και στεγνές. Μετά θα εφαρμοστεί το υλικό αδιαβροχοποίησης σε δύο 
στρώσεις .  

Το υλικό αδιαβροχοποίησης θα πρέπει να καλύπτει τους πόρους και να είναι 
σκληρυντικό , με μυκητιοκτόνο δράση. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
να είναι μη τοξικά και να διαθέτουν ιδιότητες, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν με κανένα 
τρόπο τα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά των δαπέδων, ούτε θα αλλοιώνουν την όψη 
τους . 

Τα υλικά των στρώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 
πιστοποιητικά εξειδικευμένων εργαστηρίων, όπου θα αναφέρονται και οι ιδιότητές 
τους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής 
υλικών που θα εκλέξει, προβεί με μέριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του 
υλικού της πηγής, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνο του 
προς τις σχετικές προδιαγραφές. Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων 
εν γένει υλικών θα γίνεται  με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και όλα τα 
πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την 
ευθύνη για την άριστη ποιότητα των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που 
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαμβάνει 
την υποχρέωση και την ευθύνη της άρτιας και έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών με 
δόκιμα υλικά.  
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Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς τον ∆ήμο Αμαρουσίου 

Ημερομηνία: __/__/2014 

 

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για 
το διαγωνισμό «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»   έτους 2014 που έχει προκηρύξει ο ∆ήμος σας. 

 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την παρακάτω εργασία: 

Σημείωση προς προμηθευτές: συμπληρώστε στην αντίστοιχη στήλη την τιμή της 
προσφοράς σας χωρίς ΦΠΑ και στην τελευταία στήλη το σύνολο, μαζί με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ 23%. 

 

ΑΑ Περιγραφή εργασίας Τιμή Χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή με 
ΦΠΑ 

 Αδιαβροχοποίηση πλακιδίων & αρμών με 
κατάλληλη επεξεργασία 

  

 Σύνολο:   

 

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα (Σημείωση προς προμηθευτές: να 
αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ.) 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/2014 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον τρεις μήνες από την επόμενη ημέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

Για την (εταιρία), 

Με εκτίμηση, 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα 3: Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 

 

Στοιχεία προσφέροντος: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία:  
Νομική μορφή:  
ΑΦΜ:  
Ταχ.∆ιεύθυνση:  
Τηλέφωνα:  
Φαξ:  
E-Mail:  
Νόμιμος 
εκπρ/πος: 

 

Θέση σφραγίδας: 
 

 
 
 
  

Αναθέτουσα 
αρχή:

∆ήμος Αμαρουσίου 

Αριθμός 
διακήρυξης:

 

Τίτλος 
διακήρυξης:

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

Ημερ/νία 
διενέργειας:

__/__/2014 

 

  

Σημειώσεις προς προμηθευτές: 

Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα 
εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 

Για το φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς, αντικαταστήστε τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τις λέξεις 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ως αριθμό διακήρυξης συμπληρώστε 
τον αριθμό της περιληπτικής 
διακήρυξης. 

Η ημερομηνία διενέργειας αναφέρεται 
στην περιληπτική διακήρυξη. 

∆ήμος Αμαρουσίου 

Τμήμα Προμηθειών 

Βασ. Σοφίας 9 & ∆ημ.Μόσχα 

15124  Μαρούσι 
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