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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ) 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

 

Με Ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 229.635,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ 55.112,41 
συνολικά 284.747,45 ευρώ  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και 
 
 

ΚΑΛΕΙ 
 

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω  έργου 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1)  Κυρίος του έργου-Αναθέτουσα Αρχή 
• Εργοδότης, Κύριος και φορέας κατασκευής του Έργου είναι ο Σύνδεσμος    των 

Απανταχού Καρυατών  (Σωματείο). 
• Διευθύνουσα υπηρεσία: Επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 

▪ Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος είναι ο οικονομικός φορέας που έχει το 
δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στον παρών διαγωνισμό. 

▪ Προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κάθε οικονομικός φορέας ή Ενώσεις αυτών 
που έχει υποβάλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό. 

▪ Ανάδοχος / εργολάβος είναι ο οικονομικός φορέας που συνάπτει σύμβαση 
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου. 

2)  Έδρα: Αθήνα, οδός Σταδίου  48, ΑΦΜ 090320330. Τηλ. 6944784563 
3) Πληροφορίες: Μιχαήλ Ρέπουλης πρόεδρος του Δ.Σ., Γρεβενών 14, Δροσιά  
Αττικής, 14572, Τηλ. 6944784563, email: Ulawteam450@gmail.comU 
4) Επιτροπή Διαγωνισμού αρμόδια για την αποσφράγιση. Συγκροτηθείσα με την 
από 11-3-2020 απόφαση-πρακτικό του Δ.Σ του Συλλόγου Απανταχού Καρυατών. 
5) Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του 
LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» 
και βάσει της υπ’ αρ. 3002/11/9/2019 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τα συμβατικά έγγραφα/τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς 
ανάθεση έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
1) Η περίληψη της διακήρυξης της σύμβασης. 
2) Η παρούσα διακήρυξη. 
3) Ο  πίνακας προϋπολογισμού του μέρους Α’ της παρούσας. 

mailto:lawteam450@gmail.com
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4) Ο  πίνακας προϋπολογισμού του μέρους Β’ της παρούσας. 
5) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για τα μέρη Α’ και Β’ της παρούσας. 
6) Ο κανονισμός συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Σωματείου 
Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών.   
7) Η μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πάρνωνα και Συνδέσμου των Απανταχού 
Καρυατών συναφθείσα από 5-11-2019 σύμβαση υλοποίησης πράξης του έργου με 
τον τίτλο Δημιουργία Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας. 
8) Οι τεχνικές μελέτες του έργου στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τεχνικές 
προδιαγραφές των υλικών επισκευής, εξοπλισμού και μηχανημάτων. 
9) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 
τον αναθέτοντα φορέα επί όλων των ανωτέρω.  
 
Προσφέρεται ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα στον ειδικό 
προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός» της ιστοσελίδας “karyes.gr” 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλ. το αργότερο έως την 14ηP

η
P Ιουνίου 2020,  ο 

αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης και εντός το πολύ δύο ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος.  
Με την υποβολή της προσφοράς του ο προσφέρων αποδέχεται ότι έχει μελετήσει 
λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού και των τεχνικών μελετών του έργου 
και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της Διακήρυξης καθώς και των 
επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου 
υποχρεούνται να επισκεφθούν το έργο, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς τον 
Σύνδεσμο  των Απανταχού Καρυατών. Αρμόδιος συνεννόησης για την επιτόπια 
επίσκεψη κ. Μιχάλης Ρέπουλης τηλ. 6944784563. 
Ο Σύνδεσμος  των Απανταχού Καρυατών θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη 
που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, την οποία και θα πρέπει να 
υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον 
υποφάκελο  με τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
Εντός τριών  (3) ημερών από την ημέρα της επιτόπου επίσκεψης και το αργότερο 
μέχρι την 17P

η
P Ιουνίου 2020 κάθε ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα 

τα στοιχεία και τις μελέτες του έργου και να υποβάλει στον Σύνδεσμο των 
Απανταχού Καρυατών τεύχος παρατηρήσεων επ’ αυτών των στοιχείων καθώς και 
δήλωση για την εφαρμοσιμότητα των εργασιών που περιλαμβάνονται στις μελέτες 
του έργου και θα πρέπει να εκτελεστούν με την παρούσα σύμβαση. Το τεύχος 
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παρατηρήσεων και την δήλωση θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα 
συμπεριλάβει και στον υποφάκελλο της προσφοράς του. 
Διευκρινίζεται ότι, οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών που έχουν προϋπολογισθεί 
στη μελέτη του έργου είναι ενδεικτικές και οι τιμές προσφοράς των υποψηφίων είναι 
κατ’ αποκοπή ανά ομάδα εργασιών. 

Οι υποψήφιοι, και εν τέλει ο Ανάδοχος, έχουν την ευθύνη να εκτελέσουν όσες 
ποσότητες εργασιών απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου με τις κατ’ αποκοπήν 
τιμές που θα προσφέρουν, το οποίο θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν κατά την 
σύνταξη της προσφοράς τους. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25P

η
P Ιουνίου, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00. 
Στην αποσφράγιση σε δημόσια συνεδρίαση θα παρίστανται μόνο τα μέλη της 
επιτροπής του Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την από 11-3-20 απόφαση του 
Δ.Σ. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί 
καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται: γραπτώς σε σφραγισμένο φάκελο  
στην ταχυδρομική διεύθυνση Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών, υπ’ όψη κ. 
Μιχαήλ Ρέπουλη, οδός Γρεβενών 14, Δροσιά ΤΚ 14572 είτε με συστημένη επιστολή 
είτε με «κούριερ». Στο φάκελο αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος και η 
λέξη «Προσφορά». Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και τις δαπάνες του Μέρους 
Α’ οι οποίες καλύπτονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
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Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του 
LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την 
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» και τις δαπάνες Μέρους Β’, οι οποίες 
καλύπτονται από ιδίους πόρους του Συλλόγου Απανταχού Καρυατών σύμφωνα 
με την από  11-3-2020 απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, όπως περιγράφονται 
στους πίνακες προϋπολογισμού των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας. Στο 
φάκελο θα περιλαμβάνεται υποφάκελος με τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου θα περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
προβλέπονται στα  άρθρα 18,19,20,21,22 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
    Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού θα αποσφραγίσουν τις εμπρόθεσμα 
υποβληθείσες προσφορές την 25P

η
P Ιουνίου 2020. Όλες οι προσφορές καταχωρίζονται 

στο πρακτικό της επιτροπής το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Ως ημερομηνία 
υποβολής λαμβάνεται υπ’ όψη η αναγραφόμενη στη σφραγίδα αποστολής του 
ταχυδρομείου ή κούριερ. Οι μη υποβληθείσες εμπρόθεσμα προσφορές δεν 
αξιολογούνται.  
   Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα και ώρα, η αποσφράγιση θα μετατεθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
απόφαση του ο αναθέτων φορέας και η οποία θα κοινοποιηθεί με ΦΑΞ ή email, τρεις 
(3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς 
απέστειλαν προσφορές.  
    Εν συνεχεία η επιτροπή καταχωρεί τις προσφορές βάσει της σειράς μειοδοσίας.  
To αποτέλεσμα καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής. Οι φάκελοι με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να ανοιχθούν και σε επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής. Βάσει του αποτελέσματος  η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στον μειοδότη προσφέροντα. Μετά την έγκριση του από το Δ.Σ. του 
αναθέτοντα φορέα, η επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 
προσφερόντων.  
Όσοι υπέβαλαν προσφορά έχουν το δικαίωμα υποβολής  ένστασης κατά της 
εισήγησης και μόνο με συστημένη επιστολή επί αποδείξει, στο όνομα και τη 
διεύθυνση που υποβλήθηκε η προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 
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εργασίμων (3) ημερών από την παραλαβή του πρακτικού. Οι ενστάσεις που θα 
υποβληθούν παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με 
απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 11-3-2020, η οποία οφείλει να 
τις εξετάσει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και στους 
προσφεύγοντες. Στη συνέχεια εγκρίνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον 
ανάδοχο με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Μετά το πέρας του διαγωνισμού η επιτροπή διαγωνισμού προσκαλεί τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλει σε αυτήν εντός οκτώ (8) ημερών τα πρωτότυπα ή τα 
επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών του εγγράφων και των εγγράφων  που 
αποδεικνύουν τη νομική του κατάσταση, την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια, την εγγραφή του στο ΜΕΕΠ καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του 
ικανότητα ως και τυχόν ελλείψεις αυτών. 
 Εάν  δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να 
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η ως άνω προθεσμία μπορεί παραταθεί, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
ί) τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
ίί) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ιιί) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
18,19,20,21,22 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 19,20,21, η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης ματαιώνεται. 
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Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο  αναθέτων φορέας προβαίνει, μετά την 
έγκριση του ανωτέρω πρακτικού από το Δ.Σ στην κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Διαγωνισμού» στην ιστοσελίδα 
karyes.gr 
     Κατόπιν των ανωτέρω, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει 
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού εργολαβικής 
σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
        Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( 4.500,00 € ). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου που είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ προς τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
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του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
11-6-2020 , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Κ αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά τη λήξη της 
ισχύος της, εκτός αν αυτή έχει καταπέσει. 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα 
φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο αρθρο 7 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 8Α: 

ΈΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
 

 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 7 και 8 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (ΑΊ3) που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό.  
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 
αναφερόμενα στο αρ. 2 της παρούσας και το συμφωνητικό της εργολαβικής 
σύμβασης  στην οποία θα περιλαμβάνεται και το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου.   
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» 
και βάσει της υπ’ αρ. 3002/11/9/2019 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  Ο πληρωμές των δαπανών/ εργασιών του Μέρους Α’ και Β’ θα 
γίνονται εφ’ όσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό και την επιτροπή 
παρακολούθησης και  παραλαβής του έργου, σύμφωνα και με το αρ. 5 της  από 5-11-
2019 σύμβασης υλοποίησης του έργου (αρ. 2 παρ.6 της παρούσας) και των αρ. 14 
και 16 του κανονισμού έργων και προμηθειών του Συνδέσμου των Απανταχού 
Καρυατών (αρ. 2 παρ.5 της παρούσας).  
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου (δαπάνες/εργασίες του Μέρους Α’) 
ανέρχεται σε 284.747,45 ευρώ (διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
σαράντα επτά και 45 λεπτά) και αναλύεται σε: κατ’ αποκοπή Δαπάνη εργασιών, 
γενικά έξοδα, όφελος του εργολάβου 229.635,04 ευρώ και ΦΠΑ 55.112,41 ευρώ. 
Αναπροσαρμογή τιμήματος: Προβλέπεται μόνο σε περίπτωση αύξησης των 
ισχυόντων κατά την ημερομηνία λήξης των προσφορών συντελεστών ΦΠΑ σε υλικά 
ή εργασίες/υπηρεσίες και εφ’ όσον η αναπροσαρμογή εγκριθεί από την Αναπτυξιακή 
εταιρία Πάρνωνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στο έργο 
βαρύνουν τον εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο θα εκτελεστεί στις Καρυές Λακωνίας εντός του οικισμού (πλατεία Αγ. 
Ανδρέα).   
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει Ανακαίνιση-αξιοποίηση δύο όμορων 
κτιρίων, αποτελούμενων από υπόγειο, ισόγειο όροφο, πρώτο όροφο και εξώστες 
συνολικού εμβαδού περί τα 600 τ.μ.  Στο αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνονται εργασίες οικοδομικές (πολιτικού μηχανικού), υδραυλικές εργασίες, 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες και σιδηροκατασκευές.  
Πριν την έναρξη της εκτέλεσης του έργου  ο αναθέτων φορέας με απόφαση του Δ.Σ. 
θα διορίσει επιβλέποντα μηχανικό ή μηχανικούς του έργου, και επιτροπή 
παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. Δύναται δε να 
ορίσει  και πρόσωπα υποστήριξης του επιβλέποντος και της επιτροπής με ειδικές 
γνώσεις. 
 
ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ   
ΠΧ.03.3 Πλακοστρώσεις με υπόστρωμα beton και λίθινες πλάκες 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
02.01 Καθαιρ.πλινθοδομής 
02.04 Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο(αδιατάρακτη κοπή) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
03.02 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων 
03.03 Εξισωτικές στρώσεις 
 
ΟΜΑΔΑ Δ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
04.05 Πλινθοδομές μπατικές 
04.07. Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί 
04.08.Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
05.02. Ασβεστοκονιάματα τριπτά (με courasanit) 
05.03. Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου 
05.05. Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
06.01. Με πλακίδια πορσελάνης 
 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
07.05. Με πλακίδια  κεραμικά ή πορσελάνης 
07.07. Με λωρίδες αφρικάνικης ξυλείας mdf 
07.08. Με λωρίδες δρυός 
07.13. Βιομηχανικό δάοεδι με επαλειφόμενη εποξειδική ρητίνη 
07.014. Βιομηχανικό δάπεδο με επιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη 
  
ΟΜΑΔΑ Ε.  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
08.01. Πόρτες εσωτερικές από μελαμίνη 
08.02. Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές  από mdf 
08.04. Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά (αποκοπή) 
08.10. Σιδερένιες πόρτες 
08.014 Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή 
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
09.02. Ντουλάπες (ανιγκρέ) 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
10.01. Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος 
 
 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
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ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
11.01. Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθύρων, μπαλκονιών 
11.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδας 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
12.01. Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 
14.03. Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης   
ΣΤΗΘΑΙΑ 
16.03. Από κιγκλίδωμα  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
17.02. Πλαστικά επί τοίχου 
17.03. Πλαστικά σπατουλαριστά 
17.05. Ντουκοχρώματα 
17.06. Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών 
17.07. Ακρυλικά ρελιέφ 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
20.02. Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού-wc (Συνδέσεις) 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
21.01. Κεντρική θέρμανση-γραμμική περσίδα 
21.03. Θέρμανση-ψύξη-Εξαερισμός (Αντλίες θερμότητος, εξωτερική  
μονάδα, εσωτερικές μονάδες, εξαεριστήρας 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
23.03. Καταστήματος (Σωληνώσεις) 
23.04. Καταστήματος (καλοδιώσεις, ρευματολήπτες) 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
24.01. Ανελκυστήρες μέχρι  τέσσερις (4) στάσεις 
 
ΟΜΑΔΑ Η 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
26.01. Μεταλλικός σκελετός-κοιλοδοκοί 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι ( 16 ) μήνες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η ως άνω προθεσμία αφορά και τις δαπάνες/ 
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εργασίες του Μέρους Α’ αλλά και τις δαπάνες / εργασίες του Μέρους Β’, επίσης δε 
τις τυχόν συμπληρωματικές ή έκτακτες. Εν πάσει περιπτώσει το 10% του 
προϋπολογισμού των εργασιών/δαπανών του Μέρους Α’ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 30 Αυγούστου 2020. Ειδικότερο χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης του έργου θα 
περιλαμβάνεται στην εργολαβική σύμβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 8   του  και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή 
για ολόκληρο το έργο πλην όμως η προσφορά θα αναλύεται στις επί μέρους εργασίες 
και στις μονάδες μέτρησης αυτών σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού της 
επιτροπής διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής προσφοράς). Θα δίδεται επίσης 
ταυτόχρονα  προσφορά και για τις μη επιλέξιμες δαπάνες/εργασίες. 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον  ανάδοχο 
 

ΆΡΘΡΟ 16  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για 
διάστημα έξη (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά 
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 17  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (karyes.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης 
δημοσιεύεται δαπάναις του φορέα στις εξής ημερήσιες εφημερίδες: 
 

1. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Σπάρτη)  
2. ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΩΡΙΑΣ (Τρίπολη) 
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ΆΡΘΡΟ 18 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας οικοδομικών και  ηλεκτρομηχανολογικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί των επιλέξιμων 
δαπανών.  
Η προσφερόμενη τιμή για κάθε μία από δαπάνες/εργασίες του Μέρους Β’ οφείλει να 
είναι ανάλογη με την προσφερόμενη τιμή (ανά μονάδα μέτρησης ή κατ’ αποκοπή)  
για  τις αντίστοιχες εργασίες/δαπάνες του Μέρους Α’  ή για παρόμοιες με αυτές. Εν 
πάσει περιπτώσει το ποσό της προσφοράς για τις δαπάνες/εργασίες του Μέρους 
Β’δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων  εννεακοσίων 
πενήντα οκτώ (30.958) ευρώ με ΦΠΑ.  
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται: 
1) η δαπάνη για την Μελέτη Εφαρμογής ως και κάθε άλλης απαιτούμενης μελέτης, 
πλην των αναφερομένων στο αρ. 2 της παρούσας.  
2) οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού,́ για την πλήρη κατασκευή́, 
για την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού ́ και τέλος για την 
εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση σε αποδοτική́ λειτουργιά και 
τις δοκιμές ολοκλήρωσης. 
3) Κάθε δαπάνη γενικά́, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά́ αλλά́ είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  
4) Οι δαπάνες μισθών, ημερομίσθιων, υπερωριών, ασφαλίσεων (στον ΕΦΚΑ. ή 
άλλων ασφαλιστικών οργανισμών ασφαλιστικές εταιρίες), δώρων εορτών, 
επιδόματος αδείας κτλ. του  επιστημονικού ́και τεχνικού προσωπικού,́  
5)  Οι δαπάνες ικριωμάτων, αντιστήριξης και βοηθητικών γενικά κατασκευών. Οι 
δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.  
6) Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.  
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7) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης, συναρμολόγησης, αποθήκευσης, φύλαξης και 
λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου  
8) Οι δαπάνες  φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης,  κάθε 
είδους υλικών λατομείων,σιδήρων, ξυλείας , πλακιδίων κλπ.  
9) Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.  
10) Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  
11) Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων οικοδομικών 
έργων, φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που 
συμβάλλουν σ’ αυτά.  
12) Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των γειτονικών 
εγκαταστάσεων και των λειτουργουσών εγκαταστάσεων.  
13) Οι δαπάνες για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών αδειών 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του παρόντος  άρθρου, σε προσφέροντα 
ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει  του άρθρου 18 της παρούσας και 
πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19,20,21 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο  
προσφέρων οικονομικός φορέας που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
1) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
2) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
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3) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού 
4) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης  σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
 
5) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας 
6) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 
7) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 
οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
8)  Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω καταστάσεων (περιπτώσεων 1 έως 7 
ο προσωρινός ανάδοχος κατόπιν πρόσκλησης υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα  τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια 
Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα. 
2) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 
ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΕΤΑΑ - ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για 
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τους ασφαλισμένους - μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
3) Για την περίπτωση του αρ. 17 παρ. 2  πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί 
το πολύ  τρεις (3) μήνες  πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
4) Για τις περιπτώσεις 3 έως 7 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τοιυ προσφέροντος ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι 
αποκλεισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στις δύο  
κατηγορίες έργων του άρθρου 16 της παρούσας,  τουλάχιστον της 1ης  τάξης. 
Προς απόδειξη της εγγραφής υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στις 
κατηγορίες του αρ. 16 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
Οι προσφέροντες δέον να έχουν εμπειρία σε έργα επισκευής-ανακατασκευής και 
ανακαίνισης νεοκλασικών ή παραδοσιακών πέτρινων κτιρίων ηλικίας άνω των 60 
ετών και εν γένει έργων ή κτιρίων  με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της 
διακήρυξης. 
Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την ανάληψη και υλοποίηση δύο 
τουλάχιστον έργων, σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της τελευταίας δεκαετίας 
συνολικής συμβατικής αξίας 300.000 ευρώ και άνω. Οι δε εργασίες που 
εκτελέσθηκαν να είναι παρεμφερείς  με αυτές του παρόντος έργου. Για το σκοπό 
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αυτό ο κάθε προσφέρων υποβάλει φάκελο με τα στοιχεία του κάθε έργου, περιέχοντα 
ενδεικτικά, άδειες επισκευής (μικρής κλίμακας ή κανονικές), ιδιωτικά συμφωνητικά 
ή δημόσιες συμβάσεις, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, εξοφλητικές αποδείξεις, 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από τον κύριο του έργου, πίνακα εκτελεσθεισών 
εργασιών κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Κάθε προσφέρων  οφείλει να έχει την αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 
αποδεικνύεται από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο 
των πληροφοριών που περιέχει. 
ΑΡΘΡΟ 23 

                  Στον υποφάκελο με τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει 
επίσης να υποβληθούν: 

• Η Βεβαίωση επίσκεψης στο έργο 
• Τεύχος παρατηρήσεων επί των στοιχείων και των μελετών του έργου 
• Δήλωση για την εφαρμοσιμότητα των εργασιών που περιλαμβάνονται στις 

μελέτες του έργου και θα πρέπει να εκτελεστούν με την παρούσα σύμβαση. 
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της σύμβασης και 

σχετική αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης αυτού. 
• Πίνακα των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού του έργου, στον οποίο θα 

αναφέρονται το είδος, ο τύπος και οι ποσότητές τους. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια αυτών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
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2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή 
φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, 
εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 
του καταστατικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3002/11-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5   
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΟΠΣΑΑ 0011020042             
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ Δημιουργία Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού  Καρυών Λακωνίας   
           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

      ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ       
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 02.01 Καθαιρ.πλινθοδομής κ.α. 1,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

02.04 
Καθαιρ.οπλισμένου 
σκυροδέματο(αδιαταρακτη 
κοπη) 

κ.α. 1,00 658,00 658,00 157,92 815,92 

ΣΚ
ΥΡ

Ο
Δ
ΕΜ

Α
Τ

Α
 03.02 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μP

2 96,00 32,00 3.072,00 737,28 3.809,28 

03.03 Εξισωτικές στρώσεις μP

2 23,00 14,00 322,00 77,28 399,28 
          ΣΥΝΟΛΟ Γ 9.052,00 2.172,48 11.224,48 
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04.05 Πλινθοδομές μπατικές μP

2 3,74 21,00 78,54 18,85 97,39 

04.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μP

2 6 τεμ   900,00 216,00 1.116,00 

04.08 Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 
πλευρές μP

2 37,00 38,00 1.406,00 337,44 1.743,44 

ΕΠ
ΙΧ

ΡΗ
ΣΜ

Α
ΤΑ

 

05.02 Αβεστοκονιάματα τριπτά         
(με kourasanit) μP

2 375,00 22,00 8.250,00 1.980,00 10.230,00 

05.03 Επιχρίσματα χωριάτικου μP

2 200,00 19,00 3.800,00 912,00 4.712,00 
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τύπου 

05.05 
Αρμολογήματα 
ακατέργαστων όψεων 
λιθοδομών   

μP

2 70,00 7,50 525,00 126,00 651,00 

ΕΠ
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Δ
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06.01 Με πλακίδια πορσελάνης μP

2 128,50 37,00 3.300,00 792,00 4.092,00 
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 Δ
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Π
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Ν
 07.05 Με πλακίδια κεραμικά ή 

πορσελ μP

2 80,00 35,00 770,00 184,80 954,80 

07.07 Με λωρίδες αφρικανικής  
ξυλείας  mdf μP

2 29,00 100,00 2.900,00 696,00 3.596,00 

07.08 Με λωρίδες δρυός μP

2 56,00 90,00 5.040,00 1.209,60 6.249,60 

07.13 
Βιομηχανικό δάπεδο με 
επαλειφόμενη εποξειδική 
ρητίνη(γυαλισμα) 

μP

2 100,00 14,00 1.400,00 336,00 1.736,00 

07.14 
Βιομηχανικό δάπεδο με 
επιπεδούμενη εποξειδική 
ρητίνη 

μP

2 86,00 44,00 3.784,00 908,16 4.692,16 

          ΣΥΝΟΛΟ Δ 32.153,54 7.716,85 39.870,39 

    08.01.1 Πόρτες εσωτερικές από 
μελαμίνη μP

2 14,19 88,84 1.260,00 302,40 1.562,40 
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08.02 Πόρτες ραμποτέ ή 
ταμπλαδωτές από MDF μP

2 30,80 160,00 4.928,00 1.182,72 6.110,72 

08.04 
Εξώθυρες καρφωτές 
περαστές από ξύλο 
καστανιά(αποκοπη) 

μP

2 16 τεμ   33.580,00 8.059,20 41.639,20 

08.10 Σιδερένιες πόρτες μP

2 2,56 82,00 210,00 50,40 260,40 

08.14 Υαλοστάσια  αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή τεμ 20,00 546,84 8.820,00 2.116,80 10.936,80 
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Ν
ΤΟ

ΥΛ
Α
Π

Ε
Σ 09.02 Ντουλάπες (ανιγκρέ) μP

2
P 

οψης 3,38 250,00 846,00 203,04 1.049,04 

Μ
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Α
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Ω
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10.01 Θερμομόνωση-υγρομόνωση 
δώματος μP

2 80,00 22,00 1.760,00 422,40 2.182,40 

          ΣΥΝΟΛΟ Ε 51.404,00 12.336,96 63.740,96 
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Μ
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Α
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Κ
Α
 11.01 

Κατώφλια,επίστρωση 
στηθαίων ποδιές παραθ. 
μπαλκονιών  

μ.μ. 24,10 70,00 1.446,00 347,04 1.793,04 

11.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 21,00 21,00 441,00 105,84 546,84 

Κ
Λ
Ι

Μ
Α
Κ

ΕΣ
 

12.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ 
ξυλείας δρυός μ.μ 25,00 100,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ψ
ΕΥ

Δ
Ο

ΡΟ
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ΕΣ
 

14.03 Επένδυση οροφής με 
λεπτοσανίδες πλήρης μP

2 70,00 35,00 2.450,00 588,00 3.038,00 

ΣΤ
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16.03 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 13,00 47,00 620,00 148,80 768,80 

Χ
ΡΩ

Μ
Α
ΤΙ

ΣΜ
Ο

Ι 17.02 Πλαστικά επί τοίχου μP

2 459,00 9,00 4.131,00 991,44 5.122,44 

17.03 Πλαστικά σπατουλαριστά μP

2 698,00 14,00 9.772,00 2.345,28 12.117,28 
17.05 Ντουκοχρώματα μP

2 25,00 12,00 300,00 72,00 372,00 

17.06 Βερνικοχρωματισμός 
ξύλινων επιφανειών  μP

2 26,40 20,00 528,00 126,72 654,72 

17.07 Ακρυλικά ρελιέφ μP

2 375,00 10,00 3.750,00 900,00 4.650,00 
          ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 25.938,00 6.225,12 32.163,12 
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Σ 20.02 

Υδρευση-αποχέτευση 
κουζίνας λουτρού-wc 
(Συνδέσεις) 

κ.α.     22.000,00 5.280,00 27.280,00 
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Θ
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21.01 Κεντρική θέρμανση -
γραμμικη περσιδα κ.α. 18,3μμ 25,00 457,50 109,80 567,30 

21.03 

Θέρμανση- Ψύξη - 
Εξαερισμός (Αντλίες 
θερμότητας, εξωτερική 
μονάδα, εσωρετικές 
μονάδες, εξαεριστήρας)  

κ.α. 1,00 47.800,00 47.800,00 11.472,00 59.272,00 

Η
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ΕΓ
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ΣΤ
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ΙΣ
 

23.03 Καταστήματος (Σωληνώσεις) μP

2
P/κατ 402,00   8.040,00 1.929,60 9.969,60 

23.04 Καταστήματος (καλοδιώσεις 
ρευματολήπτες) μP

2
P/κατ 402,00   8.040,00 1.929,60 9.969,60 

 Α
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Κ
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24.01 Ανελκυστήρας μεχρι 4 
στάσεις κ.α. 1,00 29.500,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Ζ 101.337,50 24.321,00 125.658,50 
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26.01 Μεταλλικός σκελετός-
κοιλοδοκοι κιλ 2.166,67 4,5 9.750,00 2.340,00 12.090,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Η  9.750,00 2.340,00 12.090,00 

                    

          ΣΥΝΟΛΟ Θ 0,00 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 229.635,04 55.112,41 284.747,45 
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ΜΕΡΟΣ Β’  
 

Το μέρος Β’ αφορά τις δαπάνες που προέκυψαν κατόπιν της Απόφασης Ένταξης, 
λόγω της φύσης του έργου και θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Συλλόγου 
Απανταχού Καρυατών σύμφωνα με την από 11-3-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του 
συλλόγου. 
 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε: 
 

ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ  
ΠΧ.03.3 Πλακοστρώσεις με υπόστρωμα beton και λίθινες πλάκες 
 
ΟΜΑΔΑ Γ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Αποξηλώσεις και αποσαρθρώσεις των παλαιών 
υλικών των χώρων και αποκομιδή των μπάζων. 
 
ΟΜΑΔΑ Δ 
  
ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ Διαμόρφωση πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
αποκατάσταση της τοιχοποιίας στα ευπαθή σημεία. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ  06.01 Με πλακίδια πορσελάνης 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 07.05 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ Σοβατεπί MDF 
βαφτό με ριπουλίνη στο χρώμα του τοίχου 
 
ΟΜΑΔΑ Ε  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 08.01.1 Υαλοστάσια  αλουμινίου με θερμοδιακοπή 
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ  
Κουζίνα με ερμάρια και γκισέ εξυπηρέτησης  
Κουζίνα βοηθητική συλλόγου 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
Αποκατάσταση, λειότριψη και στίλβωση μαρμάρων και μωσαϊκών δαπέδων  και 
σοβατεπί  
Αποκατάσταση, λειότριψη και στίλβωση  βαθμίδων και σκαλομεριών 
κλιμακοστασίου 3.70X1.40 
 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 14.03  
Ψευδοροφή από μεταλλικό σκελετό και επένδυση με γυψοσανίδες τύπου KNAUF  
ΣΤΗΘΑΙΑ  
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Νέα κιγκλιδώματα στους εξώστες αντίγραφα των υπαρχόντων 
Αποκατάσταση στηθαίου και συμπλήρωση από σύγχρονο μεταλλικό κιγκλίδωμα εώς 
το 1.00μ. 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 17.02 Βαφή σιδηρών κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTAΣΕΙΣ  
23.03 Καταστήματος (Σωληνώσεις) 
23.04 Καταστήματος (καλωδιώσεις ρευματολήπτες) 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
Μεταλλική κατασκευή πέργκολας με IPE  
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

− Κλειδαριές ασφαλείας και χειρολαβές ανοξείδωτες 
− Χειρολισθήρας τύπου ECOGRIP εξοπλισμού WC AMEA μήκους 800 mm  
− Γενικός εξοπλισμός WC, είδη υγιεινής και εξαρτημάτων 

 
ΟΜΑΔΑ Θ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
(πιθανές εργασίες που πρέπει να εκτιμηθούν κατά την κατασκευή)   

− Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων, καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού και 
εφαρμογή της επισκευαστικής διαδικασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-
ΕΝ-1504 

− Ανακατασκευή προβόλου βόρειας όψης 
− Εφαρμογή λωρίδων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs) στις πλάκες που λόγω 

διάβρωσης έχει επέλθει απώλεια πάνω από 10% στον οπλισμό 
− Κατασκευή μανδύα από Ο.Σ. στα κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα που λόγω διάβρωσης έχει επέλθει απώλεια πάνω από 10% στον 
οπλισμό 

− Αποκατάσταση φέρουσας τοιχοποιίας στα αδύναμα σημεία, στον όροφο της 
προσθήκης 

− Συντήρηση ή αντικατάσταση κατά περίπτωση όλων των πρεκιών μεταλλικής 
διατομής 

− Αποκατάσταση της ρωγμής στην εξωτερική τοιχοποιία του ΚΤΙΡΙΟΥ Β μέσω 
λιθοσυρραφών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι ΜΕΡΟΥΣ Β’ 
 
Πίνακας Προϋπολογισμού δαπανών οι οποίες θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του συλλόγου Απανταχού Καρυατών, 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 απόφαση του ΔΣ του συλλόγου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

      ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ       
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ΠΧ.03.3 
Πλακοστρώσεις με 
υπόστρωμα beton και 
λίθινες πλάκες 

μP

2 15,00 45,00 675,00 162,00 837,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Γ 675,00 162,00 837,00 
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02.01 

Αποξηλωσεις και 
αποσαρθρώσεις των 
παλαιών υλικών των 
χώρων και αποκομιδή 
των μπάζων. 

κ.α. 1,00 300,00 300,00 72,00 372,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Γ 300,00 72,00 372,00 
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Διαμόρφωση πλαισίων 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και 
αποκατάσταση της 
τοιχοποιίας στα 
ευπαθή σημεία 

τεμ. 10,00 70,00 700,00 168,00 868,00 
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06.01 Με πλακίδια 
πορσελάνης μP

2 78,50 37,00 2.904,50 697,08 3.601,58 
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07.05 Με πλακίδια κεραμικά 
ή πορσελ μP

2 58,00 35,00 2.030,00 487,20 2.517,20 

  
Σοβατεπί MDF βαφτό 
με ριπουλίνη στο 
χρώμα του τοίχου 

μ 50,00 20,00 1.000,00 240,00 1.240,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Δ 6.634,50 1.592,28 8.226,78 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
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 Κ
Ο

ΥΦ
Ω

Μ
Α
ΤΑ

 

08.01.1 
Υαλοστάσια  
αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή 

τεμ. 6,00 546,84 3.281,04 787,45 4.068,49 

Ν
ΤΟ

ΥΛ
Α
Π

ΕΣ
   

Κουζίνα με ερμάρια 
και γκισέ 
εξυπηρέτησης  

κ.α. 1,00 800,00 800,00 192,00 992,00 

  Κουζίνα βοηθητική 
συλλόγου κ.α. 1,00 400,00 400,00 96,00 496,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Ε 4.481,04 1.075,45 5.556,49 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
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Τ
 

Μ
Α
ΡΜ

Α
ΡΙ

Κ
Α
 

  

Αποκατάσταση, 
λειότριψη και 
στίλβωση μαρμάρων 
και μωσαϊκών 
δαπέδων  και σοβατεπί  

μ.μ. 125,00 25,00 3.125,00 750,00 3.875,00 

  

Αποκατάσταση, 
λειότριψη και 
στίλβωση  βαθμίδων 
και σκαλομεριών 

τεμ. 18,00 35,00 630,00 151,20 781,20 
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κλιμακοστασίου 
3.70X1.40 

Ψ
ΕΥ

Δ
Ο

ΡΟ
Φ

ΕΣ
 

14.03 

Ψευδοροφή από 
μεταλλικό σκελετό και 
επένδυση με 
γυψοσανίδες τύπου 
KNAUF  

μP

2 35,00 35,00 1.225,00 294,00 1.519,00 

ΣΤ
Η

Θ
Α
ΙΑ

 

  

Νέα κιγκλιδώματα 
στους εξώστες 
αντίγραφα των 
υπαρχόντων 

κ.α. 2,00 400,00 800,00 192,00 992,00 

  

Αποκατάσταση 
στηθαίου και 
συμπλήρωση από 
σύγχρονο μεταλλικό 
κιγκλίδωμα εώς το 
1.00μ. 

κ.α. 1,00 400,00 400,00 96,00 496,00 

Χ
ΡΩ

Μ
Α
ΤΙ

ΣΜ
Ο

Ι 

17.02 
Βαφή σιδηρών 
κουφωμάτων και 
κιγκλιδωμάτων 

κ.α. 1,00 50,00 50,00 12,00 62,00 

          ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 6.230,00 1.495,20 7.725,20 
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Η
Λ
ΕΚ

ΤΡ
ΙΚ
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ΕΓ
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Α
ΤΑ

ΣΤ
ΣΕ

ΙΣ
 

23.03 Καταστήματος 
(Σωληνώσεις) μP

2
P/κατ 123,00 20,00 2.460,00 590,40 3.050,40 

23.04 
Καταστήματος 
(καλωδιώσεις 
ρευματολήπτες) 

μP

2
P/κατ 123,00 20,00 2.460,00 590,40 3.050,40 

          ΣΥΝΟΛΟ Ζ 4.920,00 1.180,80 6.100,80 



        
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
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Μ
ΕΤ

Α
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Λ
ΙΚ

Η
  

Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η
 

  Μεταλλική κατασκευή 
πέργκολας με IPE  κιλ 200,00 4,50 900,00 216,00 1.116,00 

ΕΙ
Δ
ΙΚ

ΕΣ
 Κ

Α
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

ΕΣ
 

  
Κλειδαριές ασφαλείας 
και χειρολαβές 
ανοξείδωτες 

κ.α. 5,00 150,00 750,00 180,00 930,00 

  

Χειρολισθήρας τύπου 
ECOGRIP εξοπλισμού 
WC AMEA μήκους 800 
mm  

κ.α. 1,00 150,00 150,00 36,00 186,00 

  
Γενικός εξοπλισμός 
WC, είδη υγιεινής και 
εξαρτημάτων  

κ.α. 1,00 600,00 600,00 144,00 744,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Η  2.400,00 576,00 2.976,00 
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Απομάκρυνση σαθρών 
τμημάτων, καθαρισμός 
του οξειδωμένου 
οπλισμού και 
εφαρμογή της 
επισκευαστικής 
διαδικασίας σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ-
ΕΝ-1504 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ανακατασκευή 
προβόλου βόρειας 
όψης 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Εφαρμογή λωρίδων 
ινοπλισμένων 
πολυμερών (FRPs) 
στις πλάκες που λόγω 
διάβρωσης έχει 
επέλθει απώλεια πάνω 
από 10% στον 
οπλισμό 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Κατασκευή μανδύα 
από Ο.Σ. στα 
κατακόρυφα στοιχεία 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα που λόγω 
διάβρωσης έχει 
επέλθει απώλεια πάνω 
από 10% στον 
οπλισμό 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Αποκατάσταση 
φέρουσας τοιχοποιίας 
στα αδύναμα σημεία, 
στον όροφο της 
προσθήκης 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Συντήρηση ή 
αντικατάσταση κατά 
περίπτωση όλων των 
πρεκιών μεταλλικής 
διατομής 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Αποκατάσταση της 
ρωγμής στην 
εξωτερική τοιχοποιία 
του ΚΤΙΡΙΟΥ Β μέσω 
λιθοσυρραφών 

κ.α. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          ΣΥΝΟΛΟ Η  0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 24.965,54 5.991,73 30.957,27 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
Στοιχεία Προσφέροντος                                              Ημερομηνία: 
………………….…… 
Επωνυμία: …………………………………… 
Διεύθυνση: ……………………………….… 
Τηλέφωνο: …………………………………          
Fax: …………………………………………… 
E-mail: ………………………………………… 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών 
 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ Α’ & ΜΕΡΟΥΣ Β’ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
                                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: 
«Δημιουργία Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού  Καρυών Λακωνίας» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΡΟΣ Α’ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

02.01 Καθαιρ.πλινθοδομής ΚΑ 1,00   
 

02.04 
Καθαιρ.οπλισμένου 
σκυροδέματο(αδιαταρακτη 
κοπη) 

ΚΑ 1,00   
 

03.02 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μP

2 96,00    

03.03 Εξισωτικές στρώσεις μP

2 23,00   
 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ Δ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ – ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ   ΔΑΠΕΔΩΝ 

04.05 Πλινθοδομές μπατικές μP

2 3,74   
 

04.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μP

2 6 τεμ   
 

04.08 Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 
πλευρές μP

2 37,00   
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ΣΥΝΟΛΑ    
 

05.02 Αβεστοκονιάματα τριπτά         
(με kourasanit) 

μP

2 375,00   
 

05.03 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μP

2 200,00    

05.05 Αρμολογήματα ακατέργαστων 
όψεων λιθοδομών   μP

2 70,00   
 

06.01 Με πλακίδια πορσελάνης μP

2 128,50    

07.05 Με πλακίδια κεραμικά ή 
πορσελ μP

2 80,00   
 

07.07 Με λωρίδες αφρικανικής  
ξυλείας  mdf μP

2 29,00   
 

07.08 Με λωρίδες δρυός μP

2 56,00    

07.13 Βιομηχανικό δάπεδο με 
επαλειφόμενη εποξειδική 
ρητίνη(γυαλισμα) 

μP

2 100,00   
 

07.14 Βιομηχανικό δάπεδο με 
επιπεδούμενη εποξειδική 
ρητίνη 

μP

2 86,00   
 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ Ε – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

08.01.1 
Πόρτες εσωτερικές από 
μελαμίνη 

μP

2 14,19   
 

08.02 
Πόρτες ραμποτέ ή 
ταμπλαδωτές από MDF 

μP

2 30,80   
 

08.04 
Εξώθυρες καρφωτές περαστές 
από ξύλο καστανιά(αποκοπη) 

μP

2 16 τεμ   
 

08.10 Σιδερένιες πόρτες μP

2 2,56   
 

08.14 
Υαλοστάσια  αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή τεμ 20,00   

 

09.02 Ντουλάπες (ανιγκρέ) μ P

2
P όψης 3,38    

10.01 
Θερμομόνωση-υγρομόνωση 
δώματος μP

2 80,00   
 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ – ΣΤΗΘΑΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

11.01 

Κατώφλια, επίστρωση 
στηθαίων ποδιές παραθ. 
μπαλκονιών 

μ.μ. 24,10   

 

11.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 21,00   
 

12.01 
Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ 
ξυλείας δρυός μ.μ 25,00   

 

14.03 
Επένδυση οροφής με 
λεπτοσανίδες πλήρης μP

2 70,00   
 

16.03 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 13,00   
 

17.02 Πλαστικά επί τοίχου μP

2 459,00   
 

17.03 Πλαστικά σπατουλαριστά μP

2 698,00   
 

17.05 Ντουκοχρώματα μP

2 25,00   
 

17.06 
Βερνικοχρωματισμός ξύλινων 
επιφανειών  μP

2 26,40   
 

17.07 Ακρυλικά ρελιέφ μP

2 375,00   
 

ΣΥΝΟΛΑ    
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ΟΜΑΔΑ Ζ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

20.02 Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας 
λουτρού-wc (Συνδέσεις) κ.α. 1,00   

 

21.01 Κεντρική θέρμανση -γραμμικη 
περσιδα κ.α. 18,3μμ   

 

21.03 Θέρμανση- Ψύξη - Εξαερισμός 
(Αντλίες θερμότητας, 
εξωτερική μονάδα, εσωρετικές 
μονάδες, εξαεριστήρας)  

κ.α. 1,00   

 

23.03 Καταστήματος (Σωληνώσεις) μ2/κατ 402,00   
 

23.04 Καταστήματος (καλοδιώσεις 
ρευματολήπτες) μ2/κατ 402,00   

 

24.01 Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις κ.α. 1,00   
 

ΟΜΑΔΑ Η - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

26.01 
Μεταλλικός σκελετός-
κοιλοδοκοι κιλ 2.166,67   

 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ    

 

 

 

 (ΜΕΡΟΣ Α’)Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς στην τιμή: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ =    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

ΠΧ.03.3 Πλακοστρώσεις με υπόστρωμα 
beton και λίθινες πλάκες μ P

2 15,00    

ΟΜΑΔΑ Γ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

02.01 

Αποξηλώσεις και 
αποσαρθρώσεις των παλαιών 
υλικών των χώρων και 
αποκομιδή των μπάζων. 

κ.α. 1,00   

 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ Δ  – ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ   ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

Διαμόρφωση πλαισίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και 
αποκατάσταση της τοιχοποιίας 
στα ευπαθή σημεία 

τεμ. 10,00   

 

06.01 Με πλακίδια πορσελάνης μP

2 78,50   
 

07.05 Με πλακίδια κεραμικά ή 
πορσελ μP

2 58,00   
 

 
Σοβατεπί MDF βαφτό με 
ριπουλίνη στο χρώμα του 
τοίχου 

μ 50,00   
 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ Ε – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 

08.01.1 
Υαλοστάσια  αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή τεμ. 6,00   

 

 
Κουζίνα με ερμάρια και γκισέ 
εξυπηρέτησης κ.α. 1,00   

 

 Κουζίνα βοηθητική συλλόγου κ.α. 1,00    

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ – ΣΤΗΘΑΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Αποκατάσταση, λειότριψη και 
στίλβωση μαρμάρων και 
μωσαϊκών δαπέδων  και 
σοβατεπί  

μ.μ. 125,00   

 

 

Αποκατάσταση, λειότριψη και 
στίλβωση  βαθμίδων και 
σκαλομεριών κλιμακοστασίου 
3.70X1.40 

τεμ. 18,00   

 

14.03 
Ψευδοροφή από μεταλλικό 
σκελετό και επένδυση με 
γυψοσανίδες τύπου KNAUF 

μP

2 35,00   
 

 
Νέα κιγκλιδώματα στους 
εξώστες αντίγραφα των 
υπαρχόντων 

κ.α. 2,00   
 

 
Αποκατάσταση στηθαίου και 
συμπλήρωση από σύγχρονο 
μεταλλικό κιγκλίδωμα εώς το 

κ.α. 1,00   
 



        
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.00μ. 

17.02 
Βαφή σιδηρών κουφωμάτων 
και κιγκλιδωμάτων κ.α. 1,00   

 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΟΜΑΔΑ Ζ– ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

23.03 Καταστήματος (Σωληνώσεις) μP

2
P/κατ 123,00    

23.04 
Καταστήματος (καλωδιώσεις 
ρευματολήπτες) μP

2
P/κατ 123,00   

 

ΟΜΑΔΑ Η - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 
Μεταλλική κατασκευή 
πέργκολας με IPE κιλ 200,00   

 

 
Κλειδαριές ασφαλείας και 
χειρολαβές ανοξείδωτες κ.α. 5,00   

 

 
Χειρολισθήρας τύπου 
ECOGRIP εξοπλισμού WC 
AMEA μήκους 800 mm  

κ.α. 1,00   
 

 
Γενικός εξοπλισμός WC, είδη 
υγιεινής και εξαρτημάτων  κ.α. 1,00   

 

ΟΜΑΔΑ Θ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (πιθανές εργασίες που πρέπει να 
εκτιμηθούν κατά την κατασκευή) 

 

Απομάκρυνση σαθρών 
τμημάτων, καθαρισμός του 
οξειδωμένου οπλισμού και 
εφαρμογή της επισκευαστικής 
διαδικασίας σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ-1504 

κ.α. 1,00   

 

 
Ανακατασκευή προβόλου 
βόρειας όψης κ.α. 1,00   

 

 

Εφαρμογή λωρίδων 
ινοπλισμένων πολυμερών 
(FRPs) στις πλάκες που λόγω 
διάβρωσης έχει επέλθει 
απώλεια πάνω από 10% στον 
οπλισμό 

κ.α. 1,00   

 

 

Κατασκευή μανδύα από Ο.Σ. 
στα κατακόρυφα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που 
λόγω διάβρωσης έχει επέλθει 
απώλεια πάνω από 10% στον 
οπλισμό 

κ.α. 1,00   

 

 

Αποκατάσταση φέρουσας 
τοιχοποιίας στα αδύναμα 
σημεία, στον όροφο της 
προσθήκης 

κ.α. 1,00   

 

 
Συντήρηση ή αντικατάσταση 
κατά περίπτωση όλων των 
πρεκιών μεταλλικής διατομής 

κ.α. 1,00   
 

 

Αποκατάσταση της ρωγμής 
στην εξωτερική τοιχοποιία του 
ΚΤΙΡΙΟΥ Β μέσω 
λιθοσυρραφών 

κ.α. 1,00   

 

ΣΥΝΟΛΑ    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

  
 

 

 

 

 



        
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΜΕΡΟΣ Β’)Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς 
στην τιμή: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ =    

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι μέχρι την …..../…..…/……..….. 

2. Η τιμή που ανωτέρω αναφέρεται περιλαμβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

 

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
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