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42512300-1 Συγκροτιματα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ 

45331200-8 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και κλιματιςμοφ 

45453000-7  Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ) 
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Σελίδα 4 

ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Θλία Θλιοφ 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 116 -80 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 303 

Τθλζφωνο 210 60 73 044/172/053 

Φαξ 210 60 73 193 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@elta-courier.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κομματάσ Κωνςταντίνοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.elta-courier.gr 

 

Είδοσ Ανακζτoντοσ Φορζα – Κφρια Δρατθριότθτα 

Θ εταιρεία Ταχυμεταφορζσ ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι κυγατρικι των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ και 
δραςτθριοποιείται ςτθν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι αγορά των ταχυμεταφορϊν - courier services 
(ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ του άρκρου 13 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :  μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ www.elta-courier.gr    

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr   

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτθν διεφκυνςθ www.elta-courier.gr     

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) :   www.promitheus.gov.gr        

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν Ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.Θ δαπάνθ για τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2018  του Φορζα. 

 

 

 

 

http://www.elta-courier.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elta-courier.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςχετικά με τθν γενικι καταςκευι ανακαίνιςθσ, 
τα θλεκτρολογικά και τον φωτιςμό κακϊσ και τθν κλιματιςτικι εγκατάςταςθ - εξαεριςμόσ  του Νζου κτιρίου 
τθσ Ζδρασ του ανακζτοντοσ φορζα. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΘΜΑ 1: «Γενικζσ Καταςκευζσ Ανακαίνιςθσ», 

 εκτιμϊμενθσ αξίασ 222.028,80 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

 

ΤΜΘΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ &  Φωτιςμοφ», 

 εκτιμϊμενθσ αξίασ 248.800,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

 

ΤΜΘΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Εξαεριςμοφ»,  

εκτιμϊμενθσ αξίασ 134.400,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι και παραπάνω ι και το ςφνολο των τμθμάτων. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

71314100-3 Θλεκτρολογικζσ υπθρεςίεσ,  

31600000-2 Θλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

42512300-1 Συγκροτιματα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ 

45331200-8 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και κλιματιςμοφ 

45453000-7  Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ, 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα για κάκε υπθρεςία ςτο άρκρο 6 (Διάρκεια 
Σφμβαςθσ) τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα ενενιντα (90) θμζρεσ για το Τμιμα 1 και εκατό (100) θμζρεσ για 
τα Τμιματα 2 και 3.  Επιςθμαίνεται ότι θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί για χρονικό διάςτθμα ζωσ και 50% 
τθσ αρχικισ διάρκειασ, εφόςον δικαιολογείται θ παράταςθ (λχ κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν άλλου ςυνεργείου). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει μόνο τθσ 
τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 τθν από 1641/09-02-2018 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου δυνάμει τθσ οποίασ εγκρίκθκαν θ ανάλθψθ 
τθσ υποχρζωςθσ και καταρτίςτθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και τα παραρτιματα αυτισ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι ςτισ 23/02/2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
19:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , 
τθν 02/03/2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 13:00.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 09-02-2018  ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 
4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.elta-courier.gr  ςτθν διαδρομι : https://www.elta-courier.gr/news, τθν 09/02/2018.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

- θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

- οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

- Τα τελικά ςχζδια εργαςιϊν και προμετριςεισ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν 
εξετάηονται.  

Το αποφαςιςτικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ 
διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του διαςτιματοσ που αναφζρεται παραπάνω και ςε όλουσ όςουσ 
ενδιαφζρονται για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να 
απευκφνονται ςτο αποφαςιςτικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα.  

Κανζνασ Υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι και ιταλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτων φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτοφ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 
φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  
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γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),   

η) τουσ όρουσ ότι:  

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και  

ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και 
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν 
παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με 
τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 
Ιανουαρίου 1927 “Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων” (βλ. υπ’ αρικ. πρωτ. 2756/23.5.2017 ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-
795). 

Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

4. Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων του ανακζτοντοσ φορζα, δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο 
διαγ/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ αυτιν, δραςτθριότθτα. 

Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε: 
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 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ 
δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν» ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ 
δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 2% του 
προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ (προ Φ.Ρ.Α.). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  

Ο ανακζτων φορζασ  μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα όταν: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

(α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

(β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  





 

Σελίδα 12 

(δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

(ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

(ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) ο ανακζτων φορζασ  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
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απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι 
οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι για το Τμιμα 1 
γενικζσ εργαςίεσ για το Τμιμα 2 προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ και για το Τμιμα 2 
προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν μζςο ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων ετϊν φψουσ κατϋελάχιςτον του 100% του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ (προ Φ.Ρ.Α.), ι  του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο κα υποβάλλουν προςφορά (προ Φ.Ρ.Α.) 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ , να ζχουν εκτελζςει για κάκε τμιμα, 
τρεισ (3) ςυμβάςεισ ςυναφοφσ αντικειμζνου αξίασ τουλάχιςτον 50.000€ θ κάκε μια. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτείται θ απόδειξθ των εν λόγω προτφπων. 





 

Σελίδα 15 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 

 β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, 

το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου 
εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Με δεδομζνο ότι θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν 
από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα εκτόσ αν από το ζνα ΕΕΕΣ 
προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να ςυμμετάςχει ςε όλα τα τμιματα για τα οποία υποβάλει 
προςφορά. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Τα λοιπά αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται μόνο από τον προςωρινό μειοδότθ, κατά το ςτάδιο πριν τθν 
κατακφρωςθ. Κατ’ εξαίρεςιν, ο ανακζτων φορζασ δφναται δια τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ να 
ηθτιςει ζνα ι και περιςςότερα ι όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά, εφόςον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό κα 
διευκολυνκεί θ διαδικαςία. 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 316 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1  

απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. Τα αποςπάςματα του ποινικοφ μθτρϊου πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ  

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

Τα δικαιολογθτικά τθσ περίπτωςθσ 2.2.3.4.β΄ πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ και πριν τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ 
βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4  

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 γ’ τθσ παροφςασ,  

πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 
από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8.  

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ 
αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν  

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι άλλου επαγγελματικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που να είναι ςυναφζσ με το δθμοπρατοφμενο 

αντικείμενο, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ 
και από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Αν πρόκειται για 
διαγωνιηόμενουσ προερχόμενουσ από άλλεσ χϊρεσ, αντίςτοιχο Επιμελθτιριο του κράτουσ προζλευςθσ τουσ, 
ι ςε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται ςχετικό πιςτοποιθτικό ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου 
ςχετικά με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ.   

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν.  

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι 
ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο παρζχων υπθρεςίεσ. Σε 
περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ 
(ι που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε 
κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ 
φορολογικζσ δθλϊςεισ.  

Εάν  οι επιχειριςεισ λειτουργοφν  ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ 
υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, 
υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο. 

Επιπλζον, κα πρζπει να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ο ειδικόσ τηίροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο κα υποβάλει προςφορά κατά τθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ τριετίασ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  
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Υπεφκυνθ  διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του  ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν οποία υποβάλλει τθν προςφορά, και κα 
αναφζρεται ο κατάλογοσ ςχετικϊν υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν ι εκτελοφνται τθν τελευταία 3ετία από τον 
υποψιφιο (όπωσ περιγράφονται παραπάνω ςτο άρκρο 2.2.6, με αναφορά ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, το 
αντικείμενό τθσ, τθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τουσ εργοδότεσ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ 
ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενθ εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά 
που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, εάν δε (ο αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με 
βεβαίωςθ του φορζα αυτοφ  ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ ι εάν δεν υφίςταται 
ζγγραφθ ςφμβαςθ τιμολόγια κακϊσ και με προςκόμιςθ διαπιςτευμζνθσ εκτζλεςθσ που κα ςυνοδεφονται από 
ςυςτατικι επιςτολι καλι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τον κφριο του αναδόχου. 

Β.5. Δεν προβλζπεται θ υποβολι δικαιολογθτικοφ για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει  

τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Ρροςκομίηονται επί ποινι αποκλειςμοφ:  

α) όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 για 
κάκε φορζα που διακζτει τθν χρθματοοικονομικι  ι επαγγελματικι /  τεχνικι ικανότθτα ςτον Υποψιφιο, β) 
τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, που ο τρίτοσ διακζτει ςτον προςφζροντα,  

γ) τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι / 
τεχνικι ικανότθτα, που ο τρίτοσ διακζτει ςτον προςφζροντα και δ) απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι 
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του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςισ του, με τθν οποία ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία:  

- κα εγκρίνεται θ ςυνεργαςία με τον Υποψιφιο και θ παροχι προσ τον Υποψιφιο τθσ 
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ 
διάκεςθ του Υποψθφίου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ 
και να αναφζρεται κατ’ ελάχιςτον ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για το Ζργο και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 

- κα δεςμεφεται ρθτά να διακζςει ςτον Υποψιφιο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
Σφμβαςθσ, 

- κα δθλϊνεται το πρόςωπο που κα ζχει τθν εξουςία να υπογράφει δεςμευτικά για τον οικονομικό 
φορζα όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για το Διαγωνιςμό, περιλαμβανομζνων και των εγγράφων που 
αποδεικνφουν τθ δζςμευςθ του οικονομικοφ φορζα ζναντι του Υποψθφίου, 

- κα δεςμεφεται, ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ «…» αναδειχκεί ανάδοχοσ, να ςυνεργαςτεί 
αποκλειςτικά μαηί του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

- Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται 
από κοινοφ με τον υποψιφιο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο 
τθσ τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο των προκθρυχκείςων υπθρεςιϊν ι και τμιματοσ/τμθμάτων αυτισ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και των παραρτθμάτων αυτισ. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 
. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον ανακζτων φορζα, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά τα εξισ: 

(α) θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  

(β) τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).  

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι 
υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Η Τπθρεςία δεν 
αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ 
εμπιςτευτικζσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ 
πτυχζσ των προςφορϊν. ε περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ ΕΔΔ  δεν  δικαιολογείται ο εμπιςτευτικόσ 
χαρακτιρασ πλθροφοριϊν που ζχουν από τον υποψιφιο χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ, θ ΕΔΔ ηθτά από τον 
υποψιφιο εντόσ ευλόγου προκεςμίασ να άρει τον εμπιςτευτικό χαρακτθριςμό. Αν ο υποψιφιοσ εμείνει ςτον 
εμπιςτευτικό χαρακτιρα των ςχετικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ του, θ ΕΔΔ δφναται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ να απορρίψει τθν προςφορά αυτι ωσ απαράδεκτθ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

(α) α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

(β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΡΟΣΚΟΜΙΗΕΤΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΡΩΤΟΤΥΡΘ ΜΟΦΘ. 

 (γ) τθν τεχνικι προςφορά 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα με το κεφάλαιο “Τεχνικι Συγγραφι Υποχρζωςεων” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται και 
από τθν οποία κα προκφπτει ότι είναι ςφμφωνοι με τουσ κανόνεσ τζχνθσ που επιβάλλει θ ςχετικι ελλθνικι 
και κοινοτικι νομοκεςία, οι επίςθμοι κρατικοί φορείσ και θ παροφςα Διακιρυξθ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά (λ.χ. προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια ι δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ), βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν και με τθν δζςμευςθ του υποψιφιου 
οικονομικοφ φορζα πωσ θ ενδεχόμενθ προμικεια-εγκάταςταςθ κα πραγματοποιθκεί βάςει των 
κατατεκειμζνων τεχνικϊν φυλλαδίων, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται και υποβάλλεται επί ποινισ απόρριψθσ ςτον (υπό)φάκελο 
«Οικονομικι προςφορά».  

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ με αρνθτικι ζκπτωςθ, ιτοι μεγαλφτερθ τθσ 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ.  
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Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ΕΥΩ(€), κα αναγράφεται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

Ο ανακζτων φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Στθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ οι οικονομικοί φορείσ αναγράφουν τθ ςυνολικι τιμι ανά τμιμα, 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Επειδι όμωσ ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι πλατφόρμα δεν περιλαμβάνονται και 
οι τιμζσ μονάδοσ, μαηί με τθν οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο με τισ τιμζσ μονάδασ το 
τιμολόγιο προςφοράσ, το οποίο αποτελεί το Ραράρτθμα  τθσ παροφςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδασ αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
των μεταξφ τουσ ςτοιχείων υπεριςχφει το αναγραφόμενο ολογράφωσ ποςό και με διόρκωςθ ςτο ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ προκφπτει θ προςφερόμενθ τιμι του υποψθφίου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ του ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα πζντε (5) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

(α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ: 

 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν),  

 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν),  
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 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) ,  

 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν),  

 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν),  

 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

(β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ 
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

(γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον ανακζτων φορζα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

(δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

(ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.         Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

(η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

(θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

(κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτισ  02/03/2018 και ϊρα 13:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτων φορεάσ. 

 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτων φορζασ. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

(α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. 

(β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

(γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν 
προςφορϊν. 

(δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», ςτον ανακζτων φορζα προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο ανακζτων 
φορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. ε κάκε 
περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι 
όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  Επιςθμαίνεται 
ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τον ανακζτων φορζα μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 

 εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντοσ φορζα για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν 
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του ανακζτοντοσ 
φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

(α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

(β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ . 

Ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
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προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του ανακζτοντοσ φορζα θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 302 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ (προ ΦΡΑ), και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τoυ ανακζτοντοσ φορζα ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Οι ειδικοί Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται αναλυτικά παρακάτω και ςυγκεκριμζνα ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ και το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον ανακζτοντα φορζα το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον ανακζτοντα φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτον ανακζτοντα φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Ο ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

4.5.1. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 336 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.5.2.  Ραρζχεται θ δυνατότθτα για χρονικι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ και 
φυςικοφ αντικειμζνου, για χρονικό διάςτθμα μζχρι το 50% τθσ αρχικισ διάρκειασ. Θ πρόβλεψθ αυτι τίκεται 
ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.5.3. Ρζραν των παραπάνω περιπτϊςεων τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των περιπτϊςεων 
επουςιωδϊν τροποποιιςεων, ωσ ριτρα τροποποίθςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ του άρκρου 337 
παρ.1 περ. α του Ν. 4412/2016 νοείται θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ επιμζρουσ άρκρων του τιμολογίου 
μελζτθσ (ανά Τμιμα) ςε ποςοςτό ζωσ 30% τθσ αρχικισ δαπάνθσ, χωρίσ προςαφξθςθ του ςυνολικοφ 
οικονομικοφ αντικειμζνου. Για τθ διαδικαςία αυτι ςυντάςςεται ςχετικόσ πίνακασ από τον Ανάδοχο ο 
οποίοσ ελζγχεται από τθν επίβλεψθ και εγκρίνεται από το αποφαςιςτικό όργανο του Ανακζτοντα Φορζα. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

(α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

(β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ αμοιβι του Αναδόχου αφορά ςτθν εξόφλθςθ του οικονομικοφ αντιτίμου, όπωσ αυτό κα 
προςδιορίηεται ςτθν  Σφμβαςθ όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν οικονομικι προςφορά του. Το ςυμβατικό τίμθμα 
υπόκειται ςε μθδενικι αναπροςαρμογι κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

5.1.2. Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ υποβάλει κάκε είκοςι (20) θμζρεσ  λογαριαςμό που περιλαμβάνει 
αναλυτικι επιμζτρθςθ εργαςιϊν και προμθκευόμενων ειδϊν. Ο λογαριαςμόσ ελζγχεται από τθν επίβλεψθ 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι του. Σε περίπτωςθ που διαφωνεί θ επίβλεψθ τον επιςτρζφει εντόσ 
τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ι τον διορκϊνει, γνωςτοποιϊντασ τισ διορκϊςεισ ςτον ανάδοχο. Κατά τθσ πράξθσ  ο 
ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον του αποφαςιςτικοφ οργάνου του Ανακζτοντα Φορζα. 
Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ εκδίδει ςχετικό τιμολόγιο. 

5.1.3. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε προμικειασ, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου και 
μζςα ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από κάκε τμθματικι παράδοςθ, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά 
πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ ι εγκρικοφν αυτοδικαίωσ, 
διαφορετικά ο ανακζτων φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να 
απαιτείται όχλθςθ, (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4152/2013 και ςυγκεκριμζνα ςτθν Υποπαράγραφο Η.5. 
αυτοφ), με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται παρακάτω.  

5.1.4. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία 
ελζγχου του ανακζτοντοσ φορζα (Τμιμα Λογιςτθρίου). Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ 
πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο ι το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του 
φορζα ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ι τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι) και θ πλθρωμι του 
κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ προςκόμιςθσ των ωσ 
άνω δικαιολογθτικϊν, θ ςυνολικι προκεςμία των εξιντα (60) θμερϊν για τθν εξόφλθςι του παρατείνεται 
αναλόγωσ και θ πλθρωμι του κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν αυτϊν, άλλωσ ο ανακζτων φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ κατά τα ανωτζρω. 

5.1.5. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι είναι θ προςκόμιςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου ςτθν ταμειακι 
υπθρεςία του ανακζτοντοσ φορζα, των αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ι και όςα 
λοιπά δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομιςκοφν εντόσ των προκεςμιϊν εξόφλθςισ του, ςφμφωνα με όςα ειδικά ορίηονται παραπάνω ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, ο 
ανακζτων φορζασ δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 

5.1.6. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του αναδόχου προσ τον ανακζτων φορζα, για τισ 
οποίεσ δεν υπάρχει ρφκμιςθ, παρακρατείται το ποςό των οφειλϊν από τθν αμοιβι του.  

5.1.7. Στισ ανωτζρω προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων 
και ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του αναδόχου (με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του).  

5.1.8. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  
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5.2.1. Ο ανάδοχοσ με επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κυρριςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ 
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα. 

 Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

 α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν / ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

 β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

 γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – 
Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ανακζτοντοσ 
φορζα, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1     Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ 
του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016.  

6.2     Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε  ενενιντα (90) θμζρεσ τθσ υπογραφισ τθσ για το Τμιμα 
Α και εκατό (100) θμζρεσ για τα τμιματα Β και Γ. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτον ανακζτοντα φορζα τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1    Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι θ Διεφκυνςθ 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ. Ρροσ το ςκοπό αυτό ορίηει επιβλζποντα τθσ ςφμβαςθσ ζναν εκ των 
υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ υπαλλιλου με τθν κατάλλθλθ ειδικότθτα, 
υπάλλθλο άλλθσ Διεφκυνςθσ. Αντικείμενο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι μα γνωμοδοτεί για 
κάκε κζμα που ανακφπτει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. 

6.3.2    Με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντα φορζα ςυγκροτείται τριμελισ 
Επιτροπι Ραραλαβισ Συμβατικοφ Αντικειμζνου αποτελοφμενθ από τρεισ (3) υπαλλιλουσ, με τουσ 
αναπλθρωματικοφσ τουσ. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι θ τμθματικι και ςυνολικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 

6.3.3    Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ. 

6.3.4    Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντα φορζα, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των 
εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία 
κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 





 

Σελίδα 34 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

6.3.5    Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από του αποφαινόμενου οργάνου του 
ανακζτοντα φορζα με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν 
παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν 
λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6    Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από τριμελι επιτροπι 
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, οι οποίοι 
ολοκλθρϊνονται εντόσ δφο μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από 
τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4     Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

6.4.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του 
Ανακζτοντοσ Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ 
ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

6.4.2 Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν προβλζπεται ριτρα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΒΑΗ - Οξγαλσηηθή δνκή Αλαζέηνληνο Φνξέα 

Αποφαςιςτικό Πργανο: Το Συμβοφλιο Διεφκυνςθσ του ανακζτοντοσ φορζα το οποίο είναι αρμόδιο 
αποφαςιςτικό όργανο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και για όλεσ τισ αποφάςεισ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ): Το   αρμόδιο- για   τθν   αξιολόγθςθ  των   προςφορϊν και τθ 
διεξαγωγι τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ- ςυλλογικό   όργανο του ανακζτοντοσ φορζα, το οποίο 
ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό. Το ωσ άνω όργανο ζχει γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων (ΕΑΕ): Το   αρμόδιο- για   τθν   αξιολόγθςθ  των   ενςτάςεων / προςφυγϊν 
που υποβάλλονται κατά τθ διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ- ςυλλογικό   όργανο του ανακζτοντοσ 
φορζα, το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό. Το ωσ άνω όργανο ζχει γνωμοδοτικζσ 
αρμοδιότθτεσ. 

Επιτροπι Ραραλαβισ Ρρομικειασ (ΕΡΡ): Το   αρμόδιο για τθν παραλαβι των ειδϊν ςυλλογικό   όργανο του 
ανακζτοντοσ φορζα, το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό.  

 

ΜΔΡΟ Α – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 
Οι ςυνολικζσ αλλά και οι επιμζρουσ τιμζσ  ωσ ανάγραφονται ςτουσ κάτωκι πίνακεσ Τιμολογίων Μελζτθσ για 
τα 3 (τρία) ζργα που αφοροφν τθν προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν ςτο κτίριο, αφοροφν 
πλιρωσ ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ ςφμφωνεσ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και 
περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ υλικϊν, εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων, κλπ. για 
τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του παρόντοσ ςυνολικοφ ζργου, ςφμφωνα προσ τουσ όρουσ του παρόντοσ 
τιμολογίου και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και κάκε δαπάνθ ζςτω και μθ ρθτά κακοριηομζνθ 
αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, ςε κάκε δε περίπτωςθ ςτισ υπόψθ τιμζσ 
περιζχονται και τα εξισ: 
 
1.    Θ αξία όλων των απαιτουμζνων υλικϊν, επί τόπου των ζργων και ετοίμων προσ χριςθ, ενςωματωμζνων 
και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν, που οπωςδιποτε απαιτοφνται και που είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ 
εκτζλεςθ και ζντεχνθ εμφάνιςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τουσ όρουσ των 
ςτοιχείων των ζργων ζςτω και αν δεν κακορίηονται ρθτά ςτο τιμολόγιο. 

 2.    Θ δαπάνθ λόγω φκοράσ και απομείωςθσ των υλικϊν εν γζνει. 

 3.    Θ δαπάνθ προςζγγιςθσ όλων των υλικϊν μζχρι τα ςθμεία χρθςιμοποίθςισ τουσ, οι μεταφορζσ, 
φορτϊςεισ και εκφορτϊςεισ με οποιοδιποτε μζςο και οι τυχόν δαπάνεσ δθμιουργίασ ι βελτίωςθσ τθσ 
προςπζλαςθσ του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που απαιτοφνται για τθν λιψθ των ςχετικϊν 
αδειϊν προςζγγιςθσ θ κατάλθψθσ  χϊρων.  Ειδικότερα ςτισ προεργαςίεσ, αποξθλϊςεισ και κακαιρζςεισ, ςτθ 
δαπάνθ περιλαμβάνεται θ με οιονδιποτε τρόπο κακαίρεςθ, ςυλλογι και απομάκρυνςθ των αχριςτων 
υλικϊν (χειρωνακτικό ι μθχανικό μζςον, ανυψωτικζσ πλατφόρμεσ  εργαςίασ, μζςα αποκομιδισ, 
ςυγκζντρωςθσ, μεταφοράσ και απομάκρυνςθσ) κατά χρόνο ποφ επιτρζπεται από τισ αρχζσ και που  
διευκολφνει και δεν παρεμποδίηει τθν λειτουργία των λοιπϊν υπθρεςιϊν του κτιρίου.    
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 4.    Οι δαπάνεσ για τθν καταβολι θμερομιςκίων και ςυναφϊν προσ αυτά ειςφορϊν και επιβαρφνςεων (ΙΚΑ, 
ΤΕΑΕΔΞΕ, κλπ), που αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων. 
 
 5.    Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των απαιτουμζνων για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ μθχανθμάτων, ιτοι 
μιςκϊματα, απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από οποιαδιποτε αιτία, θ 
επιβάρυνςθ λόγω επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα 
αςφάλιςτρα αυτϊν κακϊσ και θ απόςβεςθ τουσ. 
 
 6.    Οι κάκε φφςεωσ δαςμοί και φόροι, τα γενικά και επιςφαλι ζξοδα και το εργολαβικό όφελοσ του 
αναδόχου κλπ. Ωσ γενικά και επιςφαλι ζξοδα του αναδόχου και του παντόσ είδουσ προςωπικοφ του 
κεωροφνται ενδεικτικά: μιςκοί, αποηθμιϊςεισ, ζξοδα κίνθςθσ, κζρμανςθσ, φδρευςθσ, φωτιςμοφ, ιατρικισ 
περίκαλψθσ, ενοικίων, ζξοδα ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ των πάςθσ φφςεωσ αιτουμζνων αδειϊν (πλθν τθσ 
οικοδομικισ αδείασ του ζργου εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτα τεφχθ), ζξοδα για τυχόν ανάλθψθ τθσ 
επίβλεψθσ από πλευράσ μθχανικοφ του αναδόχου (εφόςον του ηθτθκεί), ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ 
διακιρυξθσ και ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου κακϊσ και φόροι, τζλθ, δαςμοί και ειςφορζσ υπζρ του 
δθμοςίου και τρίτων και λοιπζσ οποιαςδιποτε φφςεωσ επιβαρφνςεισ για ζξοδα εγγυιςεων και τόκουσ ωσ και 
για ζξοδα κίνθςθσ κεφαλαίων, ζξοδα αποκικευςθσ και διαφφλαξθσ των πάςθσ προζλευςθσ και είδουσ 
υλικϊν, ζξοδα χαράξεων και παντόσ είδουσ καταμετριςεων, επιμετριςεων, πιςτοποιιςεων (ςτα 
απαιτοφμενα αντίγραφα), ζξοδα για κάκε είδουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των υλικϊν και των εργαςιϊν 
κ.λ.π., για εκπόνθςθ προγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των δοκιμϊν 
εγκαταςτάςεων, ζξοδα φωτογραφιςεων του ζργου, ζξοδα κακαριςμοφ τοφ εργοταξίου, ζξοδα τοποκζτθςθσ 
και διάλυςθσ και αποκομιδισ προςτατευτικϊν καταςκευϊν και περιφραγμάτων τθσ ηϊνθσ του ζργου, ζξοδα 
για τθν λιψθ όλων των μζτρων αςφαλείασ και τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν μελετϊν μζτρων αςφαλείασ (π.χ. 
μελζτθ ςτατικι για τα ικριϊματα, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) ζξοδα για τθν λιψθ μζτρων 
προςταςίασ περιβάλλοντοσ, ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του αναδόχου του προςωπικοφ 
του ι τρίτων, ζξοδα για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, φκορά και αποκόμιςθ εργαλείων και μθχανθμάτων 
ζξοδα για επεξεργαςίεσ, μεταφορζσ, φκορζσ, τοποκετιςεισ και αποξθλϊςεισ των ικριωμάτων και κάκε άλλθ 
δαπάνθ του αναδόχου που δεν περιλαμβάνεται ςτα προθγοφμενα αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου, ςφμφωνα και προσ τα οριηόμενα του Ν.4412/16 κακϊσ και ςτα ςυμβατικά τεφχθ, για 
τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου. 
 
7.    Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενεσ πρόςκετεσ αποηθμιϊςεισ του προςωπικοφ για τισ 
περιπτϊςεισ που οι εργαςίεσ εκτελοφνται ςε απογευματινζσ ι νυκτερινζσ ϊρεσ & όςεσ φορζσ το απαιτεί θ 
αςφάλεια και θ καλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του κτιρίου.  
 
8.    Κατά τον υπολογιςμό των τιμϊν των εργαςιϊν κα ζχουν λθφκεί υπόψθ οι ςυνκικεσ εκτζλεςισ τουσ και θ 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ να μθν προξενθκοφν ηθμιζσ από τθ ςκόνθ ςτα μθχανιματα και τισ εγκαταςτάςεισ 
του κτιρίου.  
 
Ειδικά και όςον αφορά τισ ςτθρίξεισ των δικτφων και τισ εδράςεισ των ςυςκευϊν, αυτά περιλαμβάνονται 
πλιρωσ ςτα επιμζρουσ άρκρα και ςυγκεκριμζνα οι βάςεισ από μπετόν πάχουσ τουλάχιςτον 10 cm, τα διμερι 
κολλάρα ανάρτθςθσ, οι ντίηεσ, τα εκτονωτικά βφςματα, τα εξαρτιματα για ανάρτθςθ από μεταλλικό φορζα 
και όλα τα απαιτοφμενα υλικά όπωσ παρεμβφςματα κλπ κακϊσ και οι ράγεσ που αναλογοφν ςε περιπτϊςεισ 
πολλαπλϊν ςτθρίξεων. 
 
 9.    Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τμιμα τθσ όλθσ εργολαβίασ, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, 
ςε περίπτωςθ που κα κρικεί ςκόπιμο για τθν οικονομία του ζργου. 

10.   Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να ανοίξει τρφπεσ και αυλάκια ςε 
δοκάρια , τοίχουσ και μπετά κ.λ.π. οικοδομικά ςτοιχεία αφοφ ηθτιςει τθν ζγγραφθ άδεια τθσ επίβλεψθσ και 
να τισ αποκαταςτιςει πλιρωσ. 
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11.    Ο εργολάβοσ τόςο κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και μετά το πζρασ του ζργου οφείλει να κακαρίηει 
το εργοτάξιο και να απομακρφνει τα άχρθςτα υλικά με δικζσ του δαπάνεσ  

12.   Ο εργολάβοσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν, οφείλει να παραδϊςει ςτον εργοδότθ, ςειρά φωτογραφιϊν 
ςε όλα τα ςτάδια τθσ καταςκευισ από όλουσ τουσ χϊρουσ. 

Εργαςίεσ που εκτελοφνται προσ διευκόλυνςθ του εργολάβου όπωσ π.χ. αποξιλωςθ υπαρχοφςθσ καταςκευισ 
για διζλευςθ ςωλινων, γίνεται πάντοτε μετά από ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ, θ δαπάνθ κεωρείται ότι 
περιλαμβάνεται ςτο τίμθμα και θ αποκατάςταςθ ςτθν αρχικι κατάςταςθ γίνεται με ευκφνθ και δαπάνθ του 
εργολάβου. 

10. Στισ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν  περιζχεται το ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ κ.λπ. του αναδόχου. 
11. Για τθν κοςτολόγθςθ των επί μζρουσ αλλά και επί του ςυνόλου υπθρεςιϊν , οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί 
φορείσ δφνανται να επιςκεφκοφν και ςε θμζρα και ϊρα που κα οριςτεί από τον ανακζτοντα φορζα μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (ΕΣΘΔΘΣ) , τον χϊρο εγκαταςτάςεων του κτιρίου και ςφμφωνα με τα ςχζδια και 
χριςιμα ζγγραφα που κα τουσ δοκοφν μζςω του ςυςτιματοσ ςε θλεκτρονικι μορφι ,ιτοι ςε ειδικά 
διαμορφωμζνα αρχεία και ςυγκεκριμζνα τα κάτωκι: 

 Μελζτθ αρχιτεκτονικϊν 

 Μελζτθ Ενεργθτικισ και Ρακθτικισ Ρυροπροςταςίασ 

 Μελζτθ Θλεκτρολογικϊν και Φωτιςμοφ 

 Μελζτθ Κλιματιςμοφ και Αεριςμοφ 

 Ρίνακασ 3 –ΙΚΑ 

 Ρίνακασ προςμζτρθςθσ και προδιαγραφϊν 
 

ΜΔΡΟ Β – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΜΘΜΑ 1 «Γενικζσ Καταςκευζσ Ανακαίνιςθσ κτιρίου» 

 
1.1. – ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ- ΡΟΣΡΕΚΤΟΥΣ 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ δεςμεφεται ωσ του άρκρου 2.4.3.2. τθσ διακιρυξθσ αναφορικά με τα υποβαλλόμενα 
τεχνικά φυλλάδια-προςπζκτουσ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα για το Τμιμα 1 που ςχετίηεται με τισ Γενικζσ Καταςκευζσ ανακαίνιςθσ οι ενδιαφερόμενοι 
χρειάηεται να υποβάλλουν τεχνικό φυλλάδιο για τα εξισ άρκρα του Τιμολογίου Μελζτθσ: 
Β.01  ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΛΟΥΤΩΝ 
Ε.07  ζωσ Ε.13  ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΚΤΙΙΟΥ 
 
1.2.- ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΕΑΤΩΣΘΣ ΕΓΟΥ 
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ ςχετικά με το τμιμα 1 «Γενικζσ 
Καταςκευζσ Ανακαίνιςθσ» είναι 90 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
ΤΜΘΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ &  Φωτιςμοφ» 
 
2.1. – ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ- ΡΟΣΡΕΚΤΟΥΣ 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ δεςμεφεται ωσ του άρκρου 2.4.3.2. τθσ διακιρυξθσ αναφορικά με τα υποβαλλόμενα 
τεχνικά φυλλάδια-προςπζκτουσ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα για το Τμιμα 2 που ςχετίηεται με τθν προμικεια-εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 
και φωτιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάηεται να υποβάλλουν τεχνικό φυλλάδιο για τα εξισ άρκρα του 
Τιμολογίου Μελζτθσ: 
Α.13 ζωσ Α.13.15  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 
Α.14.1 ζωσ Α.14.5  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 
Α.15.1 ζωσ Α.15.5  ΔΙΑΚΟΡΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΡΑΣΘΣ ΦΥΣΕΩΣ 
Α.16.1 ζωσ Α.16.4  ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 
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2.2.- ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΕΑΤΩΣΘΣ ΕΓΟΥ 
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ ςχετικά με το τμιμα 2 «Ρρομικεια-
εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ και φωτιςμοφ» είναι 100 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.3. – ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

2.3.1.- Θλεκτρολογικοί Ρίνακεσ 

Πλοι οι θλεκτρολογικοί πίνακεσ πρζπει να είναι ικανοί να δεχκοφν τα αντίςτοιχα παροχικά καλϊδια, να είναι 
βιομθχανικισ παραγωγισ, από χαλυβδοζλαςμα "ντεκαπζ" και μορφοςίδθρο πάχουσ 2,5μμ, που ζχει υποςτεί 
απολφμανςθ, φωςφάτωςθ, αςτάρωμα, δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακι βαφι και θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου 
χρϊματοσ RAL επιλογισ τθσ επίβλεψθσ, καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60439-1 και τουσ 
αντίςτοιχουσ Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ. Οι πίνακεσ αποτελοφνται από: 

 Κατάλλθλο μεταλλικό ερμάριο για τοποκζτθςθ ορατι, χωνευτι ι θμιχωνευτι ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

 Μεταλλικό πλαίςιο και πόρτα (εσ) με κλειδαριά 

 Μεταλλικι πλάκα 

 Κατάλλθλθ κζςθ ςτο εςωτερικό τθσ πόρτασ, ςτθν οποία κα τοποκετθκεί πλαςτικοποιθμζνο το 
διάγραμμα ςυνδεςμολογίασ του πίνακα 

 Θα είναι τουλάχιςτον IP44 και IP20 με τθν πόρτα ανοιχτι. 

Συμπεριλαμβάνονται το ςφνολο των οργάνων (διακόπτεσ, αςφάλειεσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ κτλ), μικρουλικά, 
ακροδζκτεσ, εςωτερικζσ καλωδιϊςεισ, ςυνδεςμολογίεσ που απαιτοφνται για τθν εφρυκμθ λειτουργία., 
μεταφορά επί το ζργο, τοποκζτθςθ, εντίχοιςθ, ςτιριξθ, πάκτωςθ. Επίςθσ θ αρίκμθςθ των γραμμϊν, όδευςθ 
και ςτερζωςθ των καλωδίων ςε ξεχωριςτό καλωδιάδρομο, παράλευρο του χϊρου διακοπτικοφ υλικοφ. Τζλοσ 
ο καταςκευαςτισ των πινάκων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO και ο πίνακασ να ςυνοδεφεται από τα 
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά CE, πιςτοποιθτικό ςειράσ και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαικοφσ 
κανονιςμοφσ 

2.3.2.- Καλϊδια ιςχυρϊν ρευμάτων, πυρανίχνευςθσ, ςυναγερμοφ, κλειςτοφ κυκλϊματοσ, access control 

Για όλα τα είδθ των καλωδιϊςεων ιςχυρϊν κ αςκενϊν ρευμάτων (πλθν δικτφου voice/data) ρευμάτων, ςτο 
κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται το καλϊδιο οποιαςδιποτε διατομισ, που οδεφει ορατό, εντοιχιςμζνο ι εντόσ 
γυψοςανίδασ ι ψευδοροφισ ι πάνω ςε ςχάρα καλωδίων είτε ςτθρίηετε ςτθν οροφι με διμερι κολλάρα 
αποςτάςεωσ ι ςε ομαδικά ςτθρίγματα, είτε ςε τμιμα διαδρομισ που οδεφει χωνευτά εντόσ πλαςτικοφ 
ςωλινα όδευςθσ. Συμπεριλαμβάνεται θ πλαςτικι ςωλινα οποιαςδιποτε διαμζτρου, προμικεια, μεταφορά, 
τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ και πάςθσ φφςεωσ μικρουλικά εγκατάςταςθσ. Τζλοσ ςτθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται 
οποιαδιποτε δαπάνθ διάτρθςθσ, οποιουδιποτε υλικοφ, μετά από επικοινωνία και ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. 

2.3.3.- Καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων κ πριηϊν voice/data 

Ο ςυνδυαςμόσ άρκρων περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωκι: 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των πριηϊν με μθχανιςμοφσ RJ45, το κουτί οργάνων, ςε οποιαδιποτε 
κζςθ, ςε τοίχο, γυψοςανίδα, εξωτερικι, ςε πλαςτικό ι επίτοιχο κανάλι ι ςε ενδοδαπζδιο κουτί. 

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ των καλωδίων, από τον αντίςτοιχο διανομζα μζχρι τθν πρίηα 

 Θ πλιρθσ εργαςία ςφνδεςθσ των καλωδίων, ςτθν πλευρά τθσ πρίηασ, όςο και ςτο patch panel του 
αντίςτοιχου διανομζα, μετά από υπόδειξθ του τμιματοσ πλθροφορικισ τθσ εταιρίασ 

 Θ προμικεια και εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων και των κουτιϊν διακλάδωςθσ πάςθσ φφςεωσ (εκτόσ 
μεταλλικϊν ςχαρϊν και καναλιϊν) 
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 Θ προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των λοιπϊν μικρουλικϊν ςτερζωςθσ και εγκατάςταςθσ κακϊσ 
και οποιαδιποτε απαραίτθτθ εργαςία εγκατάςταςθσ 

 Συμπεριλαμβάνεται θ παράδοςθ του δικτφου ςε κανονικι λειτουργία κακϊσ και θ μζτρθςθ και 
πιςτοποίθςθ με χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ  κακϊσ και παράδοςθ βεβαίωςθσ 
πιςτοποίθςθσ. 

 Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται οποιαδιποτε δαπάνθ διάτρθςθσ, οποιουδιποτε υλικοφ, μετά από 
επικοινωνία και ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ 

2.3.4.- Σχάρεσ Οδεφςεων 

Σχάρα οδεφςεων, οποιουδιποτε πλάτουσ και διάςταςθσ, από γαλβανιςμζνθ διάτρθτθ λαμαρίνα, φψουσ 6μμ, 
με γυρίςματα ςτο πάνω  μζροσ του πλευρικοφ τοιχϊματοσ, χωρίσ κάλυμμα, πλιρθσ, με τα ειδικά γωνιακά 
εξαρτιματα αλλαγισ διεφκυνςθσ, τουσ ςυνδζςμουσ, μετά των ςτθριγμάτων και εξαρτθμάτων ανάρτθςθσ 
/ςτερζωςθσ (καταςκευισ από ειδικό διάτρθτο προφίλ πολλαπλϊν πτυχϊν), ςτα δομικά ςτοιχεία του κτθρίου, 
κακϊσ επίςθσ και όλων των γαλβανισ, ζνων μικρουλικϊν (κοχλίεσ, ροδζλεσ κτλ), δθλαδι προμικεια, 
ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ. 

2.3.5.- ευματοδότεσ / διακόπτεσ 

Ο ςυνδυαςμόσ άρκρων προβλζπει πλιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο, με το αντίςτοιχο 
κουτί τθσ βάςεωσ, τθν αντίςτοιχθ πλάκα, χωνευτόσ ςε τοίχο ι ςε επιδαπζδιο κουτί ι ςε κανάλι διελεφςεωσ 
καλωδίων ι ςε γυψοςανίδα ωσ και κάκε υλικό, μικρουλικό και εργαςία για παράδοςθ ςε κανονικι 
λειτουργία, τφπου Legrand Mosaic λευκό. 

2.3.6.- Φωτιςτικά 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, ςυναρμολόγθςθ, εγκατάςταςθ οποιουδιποτε φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, μετά των υλικϊν και μικρουλικϊν ςφνδεςθσ και 
ςτερζωςθσ. Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να παραδίδεται λειτουργικό. Πλα τα φωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν 
όλεσ τισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον των ενδεικτικοφ τφπου φωτιςτικϊν. Ρριν τθν προμικειά τουσ κα πρζπει 
να λαμβάνουν ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ. 

Επιπρόςκετα, ςτθν δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται το πιςτοποιθτικό θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, θ αναλυτικι 
επιμζτρθςθ των εργαςιϊν και παράδοςθ as built ςχεδίων όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

ΤΜΘΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Αεριςμοφ 
3.1. – ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ- ΡΟΣΡΕΚΤΟΥΣ 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ δεςμεφεται ωσ του άρκρου 2.4.3.2. τθσ διακιρυξθσ αναφορικά με τα υποβαλλόμενα 
τεχνικά φυλλάδια-προςπζκτουσ. 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα για το Τμιμα 3 που ςχετίηεται με τθν προμικεια- εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και αεριςμοφ, 
οι ενδιαφερόμενοι χρειάηεται να υποβάλλουν τεχνικό φυλλάδιο για τα εξισ άρκρα του Τιμολογίου Μελζτθσ: 
Α.01.1 ζωσ Α.01.20  ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΧΕΙΙΣΜΟΙ 
Β.01.1 ζωσ Β.01.5  ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΕΙΣΜΟΥ 

 
3.2.- ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΕΑΤΩΣΘΣ ΕΓΟΥ 
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ ςχετικά με το τμιμα 3 «Ρρομικεια- 
εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και αεριςμοφ» είναι 100 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

ΜΕΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1.- Χρθματοδότθςθ από ιδίουσ πόρουσ του Ανακζτοντοσ Φορζα. 
2.-Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.  : 605.228,80 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΤΜΘΜΑ 1 «Γενικζσ Καταςκευζσ Ανακαίνιςθσ κτιρίου» 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΣ 
            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

  

A ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΤΑ - ΕΛΑΙΟΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ          

A.1 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτϊν τοίχων και 
οροφϊν ςε επιφάνειεσ γυψοςανίδων, με 
πλαςτικό χρϊμα, τφπου ΒIBEXΩM. Oι 
επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, ςτεγνζσ και 
απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ και 
ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
αςταρωκοφν με αςτάρι νεροφ ι διαλφτου, κα 
ςπατουλαριςτοφν πρϊτα οι ενϊςεισ και 
κατόπιν όλθ θ επιφάνεια δφο χζρια, κα 
τριφκοφν ξανά, κα αςταρωκοφν, κα γίνει 
διάςτρωςθ ζνα χζρι πλαςτικό χρϊμα 
οικολογικό, μετά ψιλοςτοκάριςμα και 
διάςτρωςθ δφο ι περιςςοτζρων ςτρϊςεων με 
πλαςτικό χρϊμα, μζχρι επίτευξθ απόλυτθσ 
ομοιοχρωμίασ 

M² 4046,00 6,5 26299,00 

A.2 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτϊν τοίχων και 
οροφϊν ςε επιφάνειεσ επιχριςμάτων, με 
πλαςτικό χρϊμα, τφπου ΒIBEXΩM. Oι 
επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, ςτεγνζσ και 
απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ και 
ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
ςπατουλαριςτοφν  με ακρυλικό ςτόκο δφο 
χζρια τουλάχιςτον, ςτθ ςυνζχεια κα τριφκουν 
ξανά, μετά κα αςταρωκοφν με αςτάρι 
διαλφτου, μετά κα περαςτοφν ζνα χζρι 
πλαςτικό χρϊμα, μετά κα ψιλοςτοκαριςτοφν 
όπου απαιτείται, ςτθ ςυνζχεια κα τριφκοφν 
και κα αςταρωκοφν ςτο ψιλοςτοκάριςμα και 
διάςτρωςθ δφο ι περιςςότερων ςτρϊςεων με 
πλαςτικό χρϊμα, μζχρι επίτευξθ απόλυτθσ 
ομοιοχρωμίασ 

M² 210,00 8,5 1785,00 

A.3 

Ανακαίνιςθ πλαςτικϊν ςπατουλαριςτϊν 
υφιςτάμενων εςωτερικϊν τοίχων με πλαςτικό 
χρϊμα οικολογικό και ςατινζ εμφάνιςθσ, 
τφπου ΒIBEXΩM.  Oι επιφάνειεσ κα είναι 
κακαρζσ, ςτεγνζσ και απαλλαγμζνεσ από 
ςκόνθ, λάδια, λίπθ και ςακρά αντικείμενα. 
Κατόπιν κα τριφκοφν, κα ψιλοςτοκαριςτοφν, 
κα αςταρωκοφν όπου απαιτείται και ςτθ 
ςυνζχεια διάςτρωςθ δφο ι περιςςότερων 
ςτρϊςεων με πλαςτικό χρϊμα, μζχρι επίτευξθ 
απόλυτθσ ομοιοχρωμίασ 

M² 2064,00 5 10320,00 

A.4 

Χρωματιςμοί κυρόφυλλων υφιςτάμενων 
πορτϊν, κυρόφυλλων ντουλαπϊν και 
κικλιδωμάτων με ριπολίνθ νεροφ ςατινζ 
εμφάνιςθσ, τφπου ΒΙΒΕΧΩΜ. Ρριν από τθν 
εφαρμογι του υλικοφ, γίνεται επιμελθμζνοσ 
κακαριςμόσ των επιφανειϊν. Κατόπιν τρίψιμο, 
ςτοκάριςμα, διάςτρωςθ με μία ςτρϊςθ 
υπόςτρωμα βελατοφρα νεροφ ι μίνιο, 
ψιλοςτοκάριςμα, τρίψιμο πάλι και διάςτρωςθ 
με τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ με ριπολίνθ 
νεροφ 

M² 404,00 10 4040,00 
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A.5 

Χρωματιςμοί κυρόφυλλων υφιςτάμενων 
πορτϊν, κυρόφυλλων ντουλαπϊν και 
κικλιδωμάτων με ριπολίνθ νεροφ ςατινζ 
εμφάνιςθσ, τφπου ΒΙΒΕΧΩΜ. Ρριν από τθν 
εφαρμογι του υλικοφ, γίνεται επιμελθμζνοσ 
κακαριςμόσ των επιφανειϊν. Κατόπιν τρίψιμο, 
ςτοκάριςμα, διάςτρωςθ με μία ςτρϊςθ 
υπόςτρωμα βελατοφρα νεροφ ι μίνιο, 
ψιλοςτοκάριςμα, τρίψιμο πάλι και διάςτρωςθ 
με τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ με ριπολίνθ 
νεροφ 
 
 
 
 
 

Μ 462,00 8 3696,00 

A.6 

Ανακαίνιςθ ακρυλικϊν υφιςτάμενων 
εξωτερικϊν τοίχων με ακρυλικό χρϊμα, τφπου 
ΒIBEXΩM.  Oι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, 
ςτεγνζσ και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, 
λίπθ και ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα 
τριφκοφν, κα ψιλοςτοκαριςτοφν, κα 
αςταρωκοφν όπου απαιτείται και ςτθ 
ςυνζχεια διάςτρωςθ δφο ι περιςςότερων 
ςτρϊςεων με ακρυλικό χρϊμα, μζχρι επίτευξθ 
απόλυτθσ ομοιοχρωμίασ. Συμπεριλαμβάνεται 
θ χριςθ πιςτοποιθμζνου ικριϊματοσ για ολθ 
τθν διάρκεια του ζργου 

M² 940,00 12 11280,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        57420,00 

B 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΥΗΙΝΑΣ         

B.1 

Επζνδυςθ τοίχων και δαπζδων λουτρϊν, με 
πλακίδια πορςελανάτα, επιςμαλτωμζνα Α 
ποιότθτασ, πάχουσ 8-9μμ, διαςτάςεων 20χ20, 
ενδεικτικοφ τφπου Gatsby, απόχρωςθσ λευκοφ 
και μαυρου (ζγκριςθ δείγματοσ από 
επίβλεψθ). Τα πλακίδια κα τοποκετθκοφν 
κολλθτά επι δαπζδου και τοίχων, με κατάλλθλ 
κόλλα, με αρμοφσ πλάτουσ 2μμ, 
ομοιόμορφοφσ με τθν χριςθ πλαςτικϊν 
παρεμβυςμάτων οι οποίοι αφοφ κακαριςτοφν 
από τθν κόλλα αρμολογοφνται με μίγμα 
τςιμεντοκονιάματοσ απόχρωςθσ ίδιασ με τα 
πλακίδια (ι υπόδειξθσ τθσ επίβλεψθσ), με τα 
απαιτοφμενα τζρματα, γωνίεσ και ειδικά 
τεμάχια. Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία για 
τθν κοπι και άνοιγμα οπϊν ςτα πλακίδια για 
το πζραςμα ςωλθνϊςεων και για τθν 
τοποκζτθςθ διακοπτϊν / ρευματοδοτϊν. Σε 
περίπτωςθ επικόλλθςθσ των πλακιδίων ς 
γυψοςανίδα, κα προθγθκεί ςτεγανοποίθςθ 
τθσ επιφάνειασ. Στθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ και 
των υλικϊν ςυγκόλλθςθσ, θ φφρα του υλικοφ, 
θ εργαςία τοποκζτθςθσ και όποιεσ άλλεσ 
εργαςίεσ ι υλικά είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ακόμα και ζαν δε 
αναγράφονται αναλυτικά 

M² 525,00 32 16800,00 

B.2 

Διάςτρωςθ τςιμεντοειδοφσ κονιάματοσ 
(τςιμεντοκονία) πάχουσ μζχρι 80μμ ωσ 
υπόςτρωμα πλακιδίων δαπζδου. Μπορεί να 
εφαρμοςτεί με αντλία θ χειροκίνθτα για τθν 
επιπζδωςθ των δαπζδων. Αφορά όλα τα 
επίπεδα και περιοχζσ του κτθρίου 

M² 103,62 15 1554,30 

B.3 Ρλιρωςθ οπϊν υφιςτάμενου δαπζδου με Μ 78,00 12 936,00 
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χριςθ τςιμεντοειδοφσ κονιάματοσ 
(τςιμεντοκονία) πάχουσ μζχρι 80μμ ωσ 
υπόςτρωμα πλακιδίων δαπζδου. Μπορεί να 
εφαρμοςτεί με αντλία θ χειροκίνθτα για τθν 
επιπζδωςθ των δαπζδων. Αφορά όλα τα 
επίπεδα και περιοχζσ του κτθρίου 

B.4 

Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά δια 
μαρμαροκονιάματοσ 1:2 των 150 kg τςιμζντου 
ςε τρεισ ςτρϊςεισ (πιτςιλιςτό, λάςπωμα, 
μάρμαρο) επί τοίχων ι οροφϊν ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ και ςε 
οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, 
ςε επιφάνεια 1m2 περίπου, ςφμφωνα με τθν 
ΕΤΕΡ 03-03-01-00, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 
προμικειασ και τοποκζτθςθσ γωνιόκρανων 
τφπου Standard, δικτυωτϊν πλεγμάτων 
(λωρίδεσ ι γωνιακό) τθσ CATNIC όπου 
προβλζπονται ςτθ μελζτθ και αναφζρεται 
ςτθν τεχνικι περιγραφι. ‘Oλεσ οι επιφάνειεσ 
με το επίχριςμα και το χονδρό κονίαμα κα 
είναι απόλυτα λείεσ και ευκυγραμμιςμζνεσ. Οι 
περιοχζσ μεταξφ εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν 
κατά διαφορετικοφσ χρόνουσ και ςε ςθμεία 
ςφνδεςθσ, δεν κα πρζπει να αφιςουν κανζνα 
ςθμάδι και να είναι λείεσ.  

M² 188,00 12 2256,00 

B.5 

Αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και 
οροφοκονιαμάτων με επιςκευαςτικό 
ταχφπθκτο ςοβά ενδεικτικοφ τφπου 
DUROSTICK D-32, ςε επιφάνεια 1m2 περίπου, 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, που 
περιλαμβάνει:  
§ Απομάκρυνςθ ςακρϊν τμθμάτων του 
επιχρίςματοσ 
§ Επιμελισ κακαριςμόσ με πεπιεςμζνο αζρα 
τθσ επιφάνειασ για τθν αφαίρεςθ τθσ ςκόνθσ 
§ Διαβροχι του υποςτρϊματοσ (ελαφρά) 
§ Διάςτρωςθ του επιςκευαςτικοφ ςοβά ςε 
ςτρϊςεισ πάχουσ 1 εκ, ανά ςτρϊςθ (θ εργαςία 
αναφζρεται ςε οποιοδιποτε φψοσ εργαςίασ)  
Στθν τιμι του άρκρου περιλαμβάνονται όλεσ 
οι ςυνοδευτικζσ καταςκευζσ και εργαςίεσ που 
απαιτοφνται για τθν πλιρθ περαίωςθ τθσ 
εργαςίασ και παράδοςθσ των επιφανειϊν των 
επιχριςμάτων, κακαρζσ για τισ επόμενεσ 
εργαςίεσ (ικριϊματα, απομάκρυνςθ υλικϊν 
κακαιρζςεων κ.λπ.) 

M² 298,00 24 7152,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        28698,30 

Γ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΟΥΝΟΡΟΙΙΑΣ Κ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ         

Γ.1 

Υδραυλικζσ εργαςίεσ ςωλθνϊςεων κερμοφ ι 
ψυχροφ νεροφ, λουτροφ ι κουηίνασ, από 
ςωλινα δικτυωμζνου πολυαικυλενίου με 
ενςωματωμζνο αλουμίνιο (PE-X/ΑL/PEΧ) 
κατάλλθλθ για φδρευςθ και κζρμανςθ, 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN15 ι DN20. 
Συμπεριλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ υλικά, 
διακόπτεσ, αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ, μικρουλικά 
κακϊσ και οι τυχόν εργαςίεσ, διάτρθςθσ 
πλακϊν, τοίχων ι υαλοςταςίων αλλά και θ 
αποκατάςταςθ αυτϊν. 
 
 

Μ 376 10 3760,00 

Γ.2 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ Αναμικτιρα 
(Μπαταρία) νιπτιρων WC με μοχλό χειριςμοφ 

τεμ 12 80 960,00 
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και κεραμικό μθχανιςμό ανάμιξθσ ενδεικτικοφ 
τφπου Ideal Standard, ζγκριςθ επίβλεψθσ 

Γ.3 
Συλλεκτθσ από προφίλ ορείχαλκου με 
ενςωματωμζνουσ διακόπτεσ για τθν διανομι 
νεροφ, διαμζτρου 1'', εννζα εξόδων 

τεμ 4 80 320,00 

Γ.4 
Θερμοςίφωνασ θλεκτρικόσ χωρθτικότθτοσ 20 l, 
ιςχφοσ 3000 W κατάλλθλοσ για πίεςθ 
λειτουργίασ 10 ατμοςφαιρϊν  

τεμ 12 120 1440,00 

Γ.5 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από 
ςκλθρό PVC ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-
1, διαμζτρου Φ32 mm, κατάλλθλοσ για 
χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ, βαρζωσ 
τφπου, χρϊματοσ γκρι ανοιχτοφ. 

Μ 35 8 280,00 

Γ.6 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από 
ςκλθρό PVC ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-
1, διαμζτρου Φ 40 mm, κατάλλθλοσ για 
χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ, βαρζωσ 
τφπου, χρϊματοσ γκρι ανοιχτοφ. 

Μ 45 9 405,00 

Γ.7 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από 
ςκλθρό PVC ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-
1, διαμζτρου Φ 50 mm, κατάλλθλοσ για 
χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ, βαρζωσ 
τφπου, χρϊματοσ γκρι ανοιχτοφ. 

Μ 95 10 950,00 

Γ.8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από 
ςκλθρό PVC ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-
1, διαμζτρου Φ 100 mm, κατάλλθλοσ για 
χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ, βαρζωσ 
τφπου, χρϊματοσ γκρι ανοιχτοφ.  

Μ 168 14 2352,00 

Γ.9 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ επικακιμενου 
νιπτιρασ WC, τφπου Strada Ideal Standard, 
διαςτάςεων 50χ42, ζγκριςθ επίβλεψθσ. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα 
μικρουλικά. 

τεμ 12 95 1140,00 

Γ.10 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιφϊνι πλαςτικό 
δαπζδου με εςχάρα και κόφτρα διαμζτρου Φ 
50 ι 70 mm, ςυνδεδεμζνο. 
Συμπεριλαμβάνεται θ διάνοιξθ του δαπζδου κι 
οποιουδιποτε μικρουλικοφ κακϊσ και πλιρθσ 
θ αποκατάςταςθ του δαπζδου. 

τεμ 20 60 1200,00 

Γ.11 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ λεκάνθσ 
αποχωρθτθρίων, ευρωπαικοφ τφπου, με 
ςφςτθμα ζκπλυςθσ χαμθλισ πίεςθσ τφπου 
Ideal Standard, ζγκριςθ επίβλεψθσ. 

τεμ 16 150 2400,00 

Γ.12 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντλίασ 
Λυμάτων/ακακάρτων τφπου SOLOLIFT, 
κατάλλθλθ για Νεροχφτθ και Ρλυντιριο 
πιάτων. Συμπεριλαμβάνονται  

τεμ 2 450 900,00 

Γ.13 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αξεςουαρ 
λουτρων, χαρτοκικθ, ςαπουνοκικθ, πιγκάλ, 
χαρτοδοχείο με καπάκι soft close, inox ματ. 

τεμ 12 95 1140,00 

Γ.14 

Ρλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ ειδϊν 
υγιεινισ, ζκπλυςθσ, μπαταρίασ, αξεςουάρ και 
λοιποφ απαιτοφμενου βάςθ προδιαγραφϊν 
εξοπλιςμοφ για το λουτρό ΑΜΕΑ. Τφπου Ideal 
Standard. 

Κα 1 2000 2000,00 

Γ.15 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ι ανάρτθςθ 
πυροςβεςτιρα κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ, 
γομϊςεωσ 6 Kg. Συμπεριλαμβάνεται θ 
ςιμανςθ και το άγκιςτρο ανάρτθςθσ 

τεμ. 34 30 1020,00 

Γ.16 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ι ανάρτθςθ 
πυροςβεςτιρα CO2, φορθτόσ, γομϊςεωσ 5 Kg. 
Συμπεριλαμβάνεται θ ςιμανςθ και το 
άγκιςτρο ανάρτθςθσ 

τεμ. 6 40 240,00 

Γ.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πυροςβεςτικό 
ερμάριο (μικρι πυροςβ. Φωλιά) επίτοιχο ι 

τεμ. 3 50 150,00 
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χωνευτό  

Γ.18 

Υδραυλικζσ εργαςίεσ ςωλθνϊςεων ψυχροφ 
νεροφ, από μεταλλικι ςωλινα χαλκοφ 
κατάλλθλθ για πυρόςβεςθ, ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN20. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
απαιτοφμενα υλικά και εργαςία κακϊσ και 
τυχόν οικοδομικισ φφςεωσ εργαςίεσ και 
αποκατάςταςθσ. 

Μ 220 16 3520,00 

Γ.19 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντλίασ Ομβρίων 
τφπου Wilo STS 40. Συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα επιμζρουσ υλικά πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 

τεμ 2 500 1000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        25177,00 

Δ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΣΩΝ, 

ΘΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΕΙΔΑΙΩΝ         

Δ.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων ξφλινων 
καςϊν, ςτα ανοίγματα ξθράσ δόμθςθσ ι 
οπτοπλινκοδομισ, βάςθ αρχιτεκτονικισ 
μελζτθσ. Θ διαςτάςθ των καςϊν κα εξαρτθκεί 
από τισ υφιςτάμενεσ αποκθκευμζνεσ κφρεσ 
του κτθρίου. 

τεμ 50 145 7250,00 

Δ.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων ξφλινων 
καςϊν κι κυρϊν, όμοιων με τισ υφιςτάμενεσ 
ςτα ανοίγματα ξθράσ δόμθςθσ ι 
οπτοπλινκοδομισ, βάςθ αρχιτεκτονικισ 
μελζτθσ.  

τεμ 4 380 1520,00 

Δ.3 

Διαλλογι και τοποκζτθςθ υφιςτάμενων 
κυρϊν ςτισ νζεσ κάςεσ. Ο εργολιπτθσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να αρικμιςθ τισ υφιςτάμενεσ 
κφρεσ, να παραδόςει ςχετικό ςχζδιο 
τοποκζτθςθσ ςτθν επίβλεψθ. 
Συμπεριλαμβάνονται θ προςεκτικι μεταφορά 
των κυρϊν ανά όροφο και όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά 

τεμ 54 50 2700,00 

Δ.4 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων κλειδαριϊν 
τφπου Meroni, με κλειδί 

τεμ 54 40 2160,00 

Δ.5 

Ρυροπροςτατευτικζσ πόρτεσ μονόφυλλεσ, 
τφπου ΝΙΝΗ FIRE DOORS RΕΙ 60’, 
καταςκευαηόμενεσ από φφλλα γαλβανιςμζνθσ 
λαμαρίνασ πάχουσ 0,8 mm, μετά εςωτερικϊν 
ενιςχφςεων για ακαμψία του φφλλου. Θ 
ανάρτθςθ των φφλλων κα γίνεται ςε 
μεταλλικι κάςα καταςκευαηόμενθ από 
κλειςτό PROFIL λαμαρίνασ γαλβανιςμζνθσ 
πάχουσ 1,8 mm. Χρωματιςμό από το 
εργοςτάςιο με βαφι εποξειδικισ 
πολυεςτερικισ ποφδρασ, ςε χρϊμα ςφμφωνα 
με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά των υλικϊν 
ςτον τόπο του ζργου και εργαςία τελειωμζνθσ 
καταςκευισ τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ και ςε 
λειτουργία ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 
κακϊσ και τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ 
μθχανιςμοφ επαναφοράσ του πορτόφυλλου, 
ειδικϊν πόμολων (SPRUNG LEVERS) και τζλοσ 
τθσ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ που να 
αποδεικνφει τον ςυντελεςτι πυραντοχισ κατά 
BSA476 PART 22 

τεμ 12 400 4800,00 

Δ.6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χωριςμάτων 
υαλοπινάκων αλουμινίου triplex (5+5) με 
αμμοβολι. Το "πιχάκι" κα είναι τετράγωνο και 
χρωματιςμζνο ςε RAL επιλογισ επίβλεψθσ. Οι 
διαςτάςεισ ορίηονται από τισ υφιςτάμενεσ 
καταςκευζσ ξθράσ δόμθςθσ 

M² 307,1 85 26103,50 

Δ.7 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κακρεπτϊν με 
ρονταριςμζνεσ τισ ακμζσ, με πλιρθ ςχετικι 

M² 31 60 1860,00 
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επξεργαςία ϊςτε να είναι απρόςβλθτοι από 
τθν υγραςία, οποιαςδιποτε διάςταςθσ, 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. 
Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλμαβάνεται θ 
προμικεια του υλικοφ, τθσ τοποκζτθςθσ, όλων 
των απαιτοφμενων μικρουλικϊν και θ 
μεταφορά ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου 

  ΣΥΝΟΛΟ        46393,50 

Ε 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ 

ΚΤΘΙΟΥ         

Ε.1 Αντικατάςταςθ ςυρματόςχοινων με νζα Κ.Α 1 1200 1200,00 

Ε.2 Αλλαγι λαδιϊν λίπανςθσ αντλίασ τεμ 13 20 260,00 

Ε.3 Αντικατάςταςθ ωκθτιρων κφρασ τεμ 7 50 350,00 

Ε.4 Αντικατάςταςθ επαφϊν κυρϊν (ηεφγθ) τεμ 5 30 150,00 

Ε.5 Αντικατάςταςθ κλειδαριϊν κυρϊν τεμ 7 40 280,00 

Ε.6 Αντικατάςταςθ ράουλων ολιςκιςεωσ τεμ 1 400 400,00 

Ε.7 Αντικατάςταςθ μπουτονίερασ καλάμου (panel) τεμ 1 400 400,00 

Ε.8 

Αντικατάςταςθ καλάμου, ενδεικτικοφ ϋτυπου 
IRIS, με επζνδυςθ φορμάικασ, χρωματιςμοφ 
επιλογισ επίβλεψθσ, ςοβατεπί INOX ματ, 
χειρολαβι INOX ματ, ψευδοροφι INOX ματ, 
φωτιςμό με spot led και δάπεδο laminate 
χρωματιςμοφ επιλογισ επίβλεψθσ 

τεμ 1 2500 2500,00 

Ε.9 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ bus door, 
διαςτάςεων 100χ200 

τεμ 1 1500 1500,00 

Ε.10 
Αντικατάςταςθ, προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξωτερικϊν μπουτονιερϊν ορόφων 

τεμ 5 100 500,00 

Ε.11 
Αντικατάςταςθ, προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξωτερικισ μπουτονίερασ ιςογείου 

τεμ 1 200 200,00 

Ε.12 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειριςτθρίου 
καλάμου (revision) 

τεμ 1 150 150,00 

Ε.13 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειριςτθρίου 
φρζατοσ 

τεμ 1 100 100,00 

Ε.14 
Ρλιρθ αντικατάςταςθ θλεκτρικισ 
εγκατάςταςθσ ανελκυςτιρα 

Κ.Α 1 300 300,00 

Ε.15 
Ρλιρθ αντικατάςταςθ θλεκτρολογικοφ πίνακα 
ανελκυςτιρα 

τεμ 1 250 250,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        8500,00 

ΣΤ ΞΘΑ ΔΟΜΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ         

ΣΤ.1 

Επζνδυςθ ινοςανίδασ με ορκοςτάτεσ 
ςυςτιματοσ τφπου w625 τθσ εταιρίασ Knauf ι 
Rigips ι ιςοδφναμθσ, με ςκελετό από 
ορκοςτάτεσ cw50 ανά 40cm, από μία πλευρά 
επενδεδυμενο με fiber ινιςανίδα. 
Ρεριλαμβάνεται το ςτοκάριςμα όλθσ τθσ 
επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ 
κερμοπρόςοψθσ, χωρίσ προςκικθ 
διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

M² 85 70 5950,00 

ΣΤ.2 

Καταςκευι κοφτελο "I", fiber ινοςανίδασ, τθσ 
εταιρίασ Knauf, Rigibs ι ιςοδφναμθσ, πάχουσ 
12,5μμ διατομισ, διάςταςθσ μζχρι 60cm, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια μελετϊν. 
Ρεριλαμβάνεται το πλαςτικό γωνιόκρανο ι 
νεροςταλλάκτθσ, ςτοκάριςμα όλθσ τθσ 
επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ 
κερμοπρόςοψθσ, χωρίσ προςκικθ 

Μ 90 52 4680,00 
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διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

ΣΤ.3 

Καταςκευι κοφτελο "Γ", fiber ινοςανίδασ, τθσ 
εταιρίασ Knauf, Rigibs ι ιςοδφναμθσ, πάχουσ 
12,5μμ διατομισ, διάςταςθσ μζχρι 60cm, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια μελετϊν. 
Ρεριλαμβάνεται το πλαςτικό γωνιόκρανο ι 
νεροςταλλάκτθσ, ςτοκάριςμα όλθσ τθσ 
επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ 
κερμοπρόςοψθσ, χωρίσ προςκικθ 
διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

Μ 70 70 4900,00 

  

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ       15530,00 

H ΜΟΝΩΣΘ ΔΩΜΑΤΟΣ         

Θ.1 

Στεγάνωςθ Δϊματοσ και Αρμϊν Στεγάνωςθ 
Δϊματοσ και Αρμϊν του κτθρίου. Αποξιλωςθ 
και αποκομιδι τθσ όποιασ υφιςτάμενθσ 
ςτεγάνωςθσ και επιμελισ απογφμνωςθ και 
κακαριςμόσ με κατάλλθλα μθχανικά μζςα τθσ 
τελικισ επιφάνειασ γαρμπιλόδεμα και 
απομάκρυνςθ κάκε χαλαροφ ςθμείου, 
επικάλυψθσ και ςκόνθσ, τυχόν φυτικϊν 
οργανιςμϊν, αλάτων ι λαδιϊν, ςυγκολλθτικϊν 
υλικϊν κ.λπ. Για τθν προετοιμαςία επιφάνειασ 
κα προθγθκεί αποξιλωςθ όλων των 
καταςκευϊν και των θλεκτρολογικϊν 
εγκαταςτάςεων και των μθχανθμάτων που 
υπάρχουν ςτο δϊµα και εμποδίηουν ςτθν 
καταςκευι τθσ μόνωςθσ, για τα οποία θ 
επίβλεψθ κα ορίςει το χϊρο απομάκρυνςισ 
τουσ ι επανατοποκζτθςισ τουσ. Ακολουκεί 
τοπικι αποκατάςταςθ τυχόν ςακρϊν 
τμθμάτων πλακϊν ι ςκυροδζματοσ. 
Κακαίρεςθ ςακρισ επιφάνειασ τςιμεντοκονίασ 
από όλεσ τισ επιφάνειεσ (οριηόντιεσ, λοφκια, 
ςτθκαία, βάςεισ μθχανθμάτων). Οι ατζλειεσ 
(φωλιζσ) τθσ επιφάνειασ επιδιορκϊνονται και 
εξομαλφνονται με ινοπλιςμζνθ επιςκευαςτικι 
κονία τφπου Θygrosmart Βuilding-F τθσ 
Alchimica ι ιςοδυνάμου (κατανάλωςθ: 1,7 
Κg/m²/mm). ωγμζσ που πικανόν υπάρχουν ι 
προκφπτουν, καλφπτονται με πολυουρεκανικι 
μαςτίχθ τφπου Hyperseal 25 LM τθσ Alchimica 
ι ιςοδυνάμου. Γίνεται πλιρθσ αποκατάςταςθ 
των ελαττωματικϊν ςθμείων των 
περιμετρικϊν λουκιϊν με ινοπλιςμζνθ 
επιςκευαςτικι κονία τφπου Θygrosmart 
Βuilding-F τθσ Alchimica ι ιςοδυνάμου. Στισ 
κατακόρυφεσ επιφάνειεσ των περιμετρικϊν 
ςτθκαίων και ςε όλο το φψοσ τουσ γίνεται 
απομάκρυνςθ ςακρϊν επιχριςμάτων κακϊσ 
επίςθσ απόξεςθ τθσ τελικισ ςτρϊςθσ 
μαρμαροκονιάματοσ και ακολουκεί 
αποκατάςταςθ του επιχρίςματοσ με μία 
ςτρϊςθ ινοπλιςμζνθσ επιςκευαςτικισ κονίασ 
Θygrosmart Βuilding-F τθσ Alchimica ι 
ιςοδυνάμου, πάχουσ 6 χιλιοςτϊν.  

M² 760 10 7600,00 
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Θ.2 

Διάςτρωςθ νζασ ςτεγάνωςθσ: Ρροεπάλειψθ 
με αςτάρι τφπου Universal Primer τθσ 
Alchimica ι ιςοδυνάμου (πολυουρεκανικισ 
βάςθσ δφο ςυςτατικϊν) ςε μία ςτρϊςθ με 
κατανάλωςθ 200gr/m². Τελικι επιφάνεια με 
μία ςτρϊςθ Hyperdesmo ADY του οίκου 
Alchimica ι ιςοδυνάμου με κατανάλωςθ 200 
gr/m². Το ςτεγανωτικό ςφςτθμα που 
περιγράφθκε παραπάνω (εκτόσ από τισ δφο 
τελευταίεσ ςτρϊςεισ δθλαδι τθσ χαλαηιακισ 
άμμου και θ δεφτερθ ςτρϊςθ βερνικιοφ), 
εφαρμόηεται και ςτα ςτθκαία του δϊματοσ ςε 
όλο το φψοσ τουσ. Επιπλζον εργαςίεσ: Ζλεγχοσ 
των ρφςεων, τοπικι διόρκωςθ των ρφςεων με 
ινοπλιςμζνο επιςκευαςτικό κονίαμα ενόσ 
ςυςτατικοφ τφπου Hygrosmart- Fiber του 
οίκου Alchimica ι ιςοδυνάμου, ςτα ςθμεία του 
δϊματοσ που απαιτείται ςφμφωνα με τθν 
επίβλεψθ. Θα προθγθκεί πολφ καλι 
προετοιμαςία τθσ επιφανείασ με κατάλλθλο 
αγρίεμα και απόξεςθ για τθν καλι αγκφρωςθ 
με το υπόςτρωμα κατά τθν εφαρμογι του 
υλικοφ. Επιςκευι όλων των υδρορροϊν, 
απόφραξι τουσ από ξζνα υλικά και 
τοποκζτθςθ ειδικισ ςίτασ ςε κάκε υδρορροι. 
Θ εργαςία κα πρζπει να ςυνοδεφεται με 10ετι 
εγγφθςθ υλικοφ και 10ετθ εγγφθςθ εργαςίασ 
ωσ προσ τθν ορκι εφαρμογι του ςυςτιματοσ 
υγρομόνωςθσ (με εφαρμογι από 
πιςτοποιθμζνο ςυνεργείο του προμθκευτι, με 
προςκόμιςθ κατάλλθλθσ βεβαίωςθσ του 
προμθκευτι ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ του 
ςυνεργείου) ενϊ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ 
ςυναρμογζσ με τα δομικά ςτοιχεία και τισ Θ/Μ 
υποδομζσ του δϊματοσ (ιςτόσ, εξωτερικζσ 
κλιματιςτικζσ, ψφκτεσ κ.λπ.). 

M² 760 18 13680,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        36810,00 

Θ ΜΟΝΩΣΘ ΔΩΜΑΤΟΣ         

Θ.1 

Ρροςεκτικι αποξιλωςθ, μεταφορά και 
αποκομιδι όλθσ τθσ παλαιάσ θλεκτρολογικισ, 
μθχανολογικισ εγκατάςταςθσ και εξοπλιςμοφ. 
Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα εςωτερικά 
κανάλια κλιματιςμοφ/εξαεριςμοφ, παροχικά 
καλϊδια, εγκατάςταςθ οπτικισ ίνασ. Οι 
υφιςτάμενεσ ΚΚΜ κα αποκθκευτοφν αρχικά 
ςτον χϊρο του κτθρίου και μετά από εντολι 
τθσ επίβλεψθσ κα γίνει αποκομιδι μζρουσ ι 
όλων. Το ςυγκεκριμζνο άρκρο περιλαμβάνει 
οποιοδιποτε κόςτοσ γερανοφ, εργατικϊν, 
ικριωμάτων μπορεί να απαιτθκοφν κακϊσ 
επίςθσ πριν απο οποιαδιποτε αποξιλωςθ, κα 
δινεται ςαφισ εντολι από τθν επίβλεψθ του 
ζργου 

ΚΑ 1 3500 3500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        3500,00 

 
 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ (24%)        222.028,80 
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ΤΜΘΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ &  Φωτιςμοφ» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΘ
ΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

  

Α.01 ΕΣΧΑΕΣ ΟΔΕΥΣΘΣ         

Α.01.1 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν 
κερμϊ,  από διάτρθτθ λαμαρίνα 
εςχαρϊν, πλάτουσ 400 mm. 
Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

Μ 132,50 15 1987,50 

Α.01.2 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν 
κερμϊ, φψουσ 60 mm, από διάτρθτθ 
λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 300 
mm.Ρεριλαμβάνονται όλα τα 
απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και 
εξαρτιματα. 

Μ 143,00 13 1859,00 

Α.01.3 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν 
κερμϊ,από διάτρθτθ λαμαρίνα 
εςχαρϊν, πλάτουσ 200 mm. 
Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

Μ 1203,00 12 14436,00 

Α.01.4 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν 
κερμϊ,  από διάτρθτθ λαμαρίνα 
εςχαρϊν, πλάτουσ 100 
mm.Ρεριλαμβάνονται όλα τα 
απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και 
εξαρτιματα. 

Μ 116,00 11 1276,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        19558,50 

Α.02 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΡΑΟΧΩΝ       
 

Α.02.1 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο πολικό διατομισ 3 Χ 
50+25+25 mm2 για τθν κεντρικι παροχι 
υπογείου. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςωλινωςθσ  

Μ 35,00 32 1120,00 

Α.02.2 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν κεντρικι παροχι 
ιςογείου. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςωλινωςθσ  

Μ 42 14 588,00 

Α.02.3 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν κεντρικι παροχι 
θμιορόφου. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςωλινωςθσ  

Μ 40 14 560,00 

Α.02.4 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν κεντρικι παροχι Α 
ορόφου. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςωλινωςθσ  

Μ 49 14 686,00 

Α.02.5 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν κεντρικι παροχι Β 
ορόφου. Συμπεριλαμβάνεται θ 

Μ 55 14 770,00 
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προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςωλινωςθσ  

Α.02.6 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν  παροχι Θ/Η. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 91 14 1274,00 

Α.02.7 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
10 mm2 για τθν  παροχι ανελκυςτιρα. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 20 12 240,00 

Α.02.8 

Αποξιλωςθ και αποκομιδι παλαιϊν 
παροχικϊν καλωδίων ορόφων (όχι 
κεντρικισ παροχισ κτθρίου) και 
θλεκτρολογικϊν πινάκων και 
υποπινάκων υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ. 

Κ.Α 1 1500 1500,00 

Α.02.9 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
25 mm2 για τθν  παροχι κλιματιςτικισ 
μονάδασ 

Μ 182 22 4004,00 

Α.02.10 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
16 mm2 για τθν  παροχι κλιματιςτικισ 
μονάδασ 

Μ 182 14 2548,00 

Α.02.11 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι 
εντοιχιςμζνο Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 
10 mm2 για τθν  παροχι κλιματιςτικισ 
μονάδασ 

Μ 80 12 960,00 

Α.02.12 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου 
ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 για τθν 
ρευματοδότθςθ εςωτερικϊν μονάδων 
κλιματιςμοφ και εξαεριςμοφ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 1250 3,1 3875,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        18125,00 

Α.03 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
ΡΑΟΧΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΤΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΟ ΔΕΘ       

 

Α.03.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου 
ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 για τθν 
ρευματοδότθςθ πριηϊν SCHUKO 
2Ρ+Γ,εντάςεωσ 16Α. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 6180 3,1 19158,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        19158,00 

Α.04 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΡΑΟΧΩΝ 

ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΤΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΟ 

ΑΔΙΑΛΛΕΙΡΤΘ ΡΑΟΧΘ       
 

Α.04.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου 
ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 για τθν 
ρευματοδότθςθ πριηϊν  SCHUKO 2Ρ+Γ, 
εντάςεωσ 16Α, 2 ςτοιχείων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 4980 3,1 15438,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        15438,00 

Α.05 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΔΟΜΘΜΕΝΘΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΘΣ       
 

Α.05.1 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου 
UTP CAT6 για τθν εγκατάςταςθ τθσ 
δομθμζνθσ καλωδίωςθσ δικτφου LAN - 

Μ 13265 1,5 19897,50 
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DATA  Συμπεριλαμβάνεται θ ςωλινωςθ 
επι γυψοςανίδασ ι επι τοίχου 
οπτοπλινκοδομισ 

  ΣΥΝΟΛΟ        19897,50 

 

Α.06 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ       

 

Α.06.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου UTP 
CAT6 για τθν 
εγκατάςταςθ του 
τθλεφωνικοφ δικτφου. 
Συμπεριλαμβάνεται θ 
ςωλινωςθ επι 
γυψοςανίδασ ι επι 
τοίχου 
οπτοπλινκοδομισ 

Μ 
128
45 

1,5 19267,50 

  ΣΥΝΟΛΟ        19267,50 

 

Α.07 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

ΓΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
- ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 

  
  
  

Α.07.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου ΝΥΜ 
3Χ1,5 mm2 για τθν 
ρευματοδότθςθ 
φωτιςτικϊν. 
Συμπεριλαμβάνεται θ 
ςωλινωςθ επι 
γυψοςανίδασ ι επι 
τοίχου 
οπτοπλινκοδομισ 

Μ 
387

0 
2,48 9597,60 

Α.07.2 

Εγκατάςταςθ και 
τοποκετθςθ ανιχνευτϊν 
παρουςίασ.  
Ρεριλαμβάνει  όλα τα 
παρελκόμενα,το κουτί 
ςτιριξθσ και τθν 
καλωδίωςθ 

τεμ 64 12 768,00 

Α.07.3 

Εγκατάςταςθ και 
τοποκετθςθ διακοπτων 
τφπου μπουτόν.  
Ρεριλαμβάνει  όλα τα 
παρελκόμενα,το κουτί 
ςτιριξθσ και τθν 
καλωδίωςθ 

τεμ 82 12 984,00 

Α.07.4 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα GU10 τφπου  
FLASH 2 

τεμ 130 6 780,00 

Α.07.5 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα GU10 τφπου SOL 
1 MINI 

τεμ 85 6 510,00 

Α.07.6 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα ορυκτισ ίνασ 
τφπου FOGLIO Q H 

τεμ 200 7 1400,00 

Α.07.7 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου CYCLONE 
4D 1400 

τεμ 5 14 70,00 

Α.07.8 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου CYCLONE 

τεμ 4 14 56,00 
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1D 700 

Α.07.9 

Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου HIGH 
SYSTEM TRIMLESS LED 
10+3 

τεμ 2 450 900,00 

Α.07.10 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου SPOTLIGHT 
TRIMLESS LED L620 

τεμ 2 14 28,00 

Α.07.11 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου SPOTLIGHT 
TRIMLESS LED L1740 

τεμ 20 18 360,00 

Α.07.12 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 1430 

τεμ 6 12 72,00 

Α.07.13 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 1990 

τεμ 6 18 108,00 

Α.07.14 

Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 2836 
 

τεμ 6 24 144,00 

Α.07.15 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου LOW 
SYSTEM  LED L875 

τεμ 2 12 24,00 

Α.07.16 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα τφπου LOW 
SYSTEM  LED L1435 

τεμ 4 18 72,00 

Α.07.17 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό 
ςϊμα αςφαλείασ τφπου 
safety light 

τεμ 86 8 688,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        16561,60 

 

Α.08 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ / 
CCTV / TV - SAT        

 

A.08.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου LIYCY, 
κωρακιςμζνο, 
τετραπολικό, διατομισ 
4χ1 για τθν 
εγκατάςταςθ του 
δικτφου πυρανίχνευςθσ 

Μ 
137

0 
1,96 2685,20 

A.08.2 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου CCTV 
100 για τθν 
εγκατάςταςθ του 
κλειςτοφ κυκλϊματοσ 
παρακολοφκθςθσ 

M 480 3,15 1512,00 

A.08.3 
Καλωδίωςθ μονιτορ 
CCTV TFT 18,5" 

M 15 15 225,00 

A.08.4 
Καλωδίωςθ Ψθφιακοφ 
καρταγραφικοφ CCTV 
32 ειςόδων 

Μ 15 15 225,00 

A.08.5 
Καλωδίωςθ ςκλθροφ 
δίςκου 3ΤΒ 

Μ 15 15 225,00 

A.08.6 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου 2χ1,5 
για τθν εγκατάςταςθ 
του ςυςτιματοσ ιχου 
και ςυςτιματοσ access 
control 

Μ 755 1,5 1132,50 
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A.08.7 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου διανομισ 
ραδιοτθλεοπτικοφ 
ςιματοσ, ομοαξονικό, 
αντιςτάςεωσ 
προςαρμογισ 75Ω, 
τφπου Vector-SAT 120 

Μ 450 2,1 945,00 

Α.08.8 

Τοποκζτθςθ 
κατευκυντικοφ 
ςτακμοφ αναγγελίασ 
ςθμειακισ 
αναγνϊριςθσ 

τεμ 6 10 60,00 

Α.08.9 
Τοποκζτθςθ ανιχνευτι 
πυρκαιάσ / καπνοφ 

τεμ 89 12 1068,00 

Α.08.10 
Τοποκζτθςθ θλεκτρικισ 
φαροςειρινασ 

τεμ 5 15 75,00 

Α.08.11 

Τοποκζτθςθ και 
προγραμματιςμόσ 
πίνακα πυρανίχνευςθσ 
 

τεμ 5 200 1000,00 

Α.08.12 
Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ θχείων 
οροφισ 

τεμ 16 12 192,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        9344,70 

 

Α.09 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΘΣ 
ΣΥΝΕΓΕΜΟΥ       

 

A.09.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου CORE 
4 για τθν τοποκζτθςθ 
των παγίδων 
ςυναγερμοφ 

Μ 940 2,27 2133,80 

A.09.2 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου CORE 
6 για τθν τοποκζτθςθ 
των ραντάρ 
ςυναγερμοφ 

Μ 
472

0 
3,24 15292,80 

A.09.3 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ 
καλωδίου τφπου CORE 
8 για τθν τοποκζτθςθ 
των ςειρινων και 
πλθκτρολογίων 

M 640 3,48 2227,20 

  ΣΥΝΟΛΟ        19653,80 

 

Α.10 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ       
 

Α.10.1 

Γενικόσ Θλεκτρικόσ 
πίνακασ υπογείου  
πλιρθσ ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00 1200 1200,00 

Α.10.2 

Θλεκτρικόσ πίνακασ 
ιςογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00 1000 1000,00 

Α.10.3 
Θλεκτρικόσ πίνακασ 
μεςοπατωματοσ  

ΤΕΜ 1,00 850 850,00 
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πλιρθσ ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ 

Α.10.4 

Θλεκτρικόσ πίνακασ α 
ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00 900 900,00 

Α.10.5 

Θλεκτρικόσ πίνακασ β 
ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ  

ΤΕΜ 1,00 900 900,00 

Α.10.6 

Θλεκτρικόσ πίνακασ 
ανελκυςτιρα πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, ςτθν κζςθ που 
υποδεικνφεται ςτθν 
μελζτθ  

ΤΕΜ 1,00 450 450,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        5300,00 

 

Α.11 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ       
 

Α.11.1 

Γενικόσ Θλεκτρικόσ 
πίνακασ υπογείου  
πλιρθσ ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ. 

ΤΕΜ 1,00 7000 7000,00 

Α.11.2 

Θλεκτρικόσ πίνακασ 
ιςογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00 3000 3000,00 

Α.11.3 

Θλεκτρικόσ πίνακασ 
μεςοπατωματοσ  
πλιρθσ ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00 3000 3000,00 

Α.11.4 

Θλεκτρικόσ πίνακασ α 
ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00 3000 3000,00 

Α.11.5 

Θλεκτρικόσ πίνακασ β 
ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00 3000 3000,00 

Α.11.6 
Θλεκτρικόσ πίνακασ 
ανελκυςτιρα πλιρθσ 

ΤΕΜ 1,00 500 500,00 
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ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά 
διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ  

  ΣΥΝΟΛΟ        19500,00 

 

Α.12 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΡΑΣΘΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΡΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ       
 

A.12.1 

Τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ ρευματοδότθ, 
περιλαμβάνει όλα τα 
παρελκόμενα και το 
κουτί ςτιριξθσ 

τεμ 713 2,6 1853,80 

A.12.2 

Τοποκζτθςθ διακοπτϊν 
τφπου μπουτόν, 
περιλαμβάνει όλα τα 
παρελκόμενα και το 
κουτί ςτιριξθσ 

Μ 82 12 984,00 

A.12.3 

Τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ κεραιοδότθ, 
τριπλό, επίγεια, 
δορυφορικι 
τθλεόραςθ, ράδιο. 
Ρεριλαμβάνει όλα τα 
παρελκόμενα και κουτί 
ςτιριξθσ. 

M 7 12 84,00 

A.12.4 

Τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ 
και πιςτοποίθςθ πριηϊν 
RJ45 k RJ11, 
περιλαμβάνονται όλα 
τα παρελκόμενα και το 
κουτί ςτιριξθσ 

τεμ 474 5,9 2796,60 

  ΣΥΝΟΛΟ        5718,40 

 

Α.13 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ 
ΧΩΟΥ       

 

A.13.1 
Φωτιςτικό ςϊμα GU10 
τφπου  FLASH 2 με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 130 5,7 741,00 

A.13.2 
Φωτιςτικό ςϊμα GU10 
τφπου SOL 1 MINI με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 85 25,8 2193,00 

A.13.3 
Φωτιςτικό ςϊμα 
ορυκτισ ίνασ τφπου 
FOGLIO Q H 4000k 

τεμ 200 72 14400,00 

A.13.4 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
CYCLONE 4D 1400 

τεμ 5 528 2640,00 

A.13.5 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
CYCLONE 1D 700 

τεμ 4 258 1032,00 

A.13.6 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
HIGH SYSTEM TRIMLESS 
LED 10+3 

τεμ 2 1350 2700,00 

A.13.7 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
SPOTLIGHT TRIMLESS 
LED L620 

τεμ 2 80 160,00 

A.13.8 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
SPOTLIGHT TRIMLESS 
LED L1740 

τεμ 20 145 2900,00 

A.13.9 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
EASYLINE LED UPDOWN 
1430 

τεμ 6 190 1140,00 

A.13.10 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
EASYLINE LED UPDOWN 

τεμ 6 245 1470,00 
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1990 

A.13.11 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
EASYLINE LED UPDOWN 
2836 

τεμ 6 330 1980,00 

A.13.12 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
LOW SYSTEM  LED L875 

τεμ 2 80 160,00 

A.13.13 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
LOW SYSTEM  LED 
L1435 

τεμ 4 105 420,00 

A.13.14 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
3FLINDA IP65 με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 36 45 1620,00 

A.13.15 
Φωτιςτικά αςφαλείασ 
τφπου SLIM LED LIGHT 
OLYMPIA ELECTRONIC 

τεμ 86 22 1892,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        35448,00 

 

Α.14 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 
ΧΩΟΥ       

 

A.13.1 

Φωτιςτικό ςϊμα GU10 
τφπου  ΣΡΟΤ TERRA PT1 
SMALL 33037 με 
λαπτιρα LED 4000k, 
απόδοςθσ  

τεμ 24 39 936,00 

A.13.2 

Φωτιςτικό ςϊμα BEAM 
3 Φ100 ΜΑΥΟ TWO 
WAY LED 30M/30M 
IP65 3+3X2W WARM 

τεμ 10 156 1560,00 

A.13.3 

Φωτιςτικό ςϊμα ΣΡΟΤ 
ΟΟΦΘΣ ROLLER Φ125 
LED 20W IP54 NEUTRAL 
MEDIUM ΤΙΤΑΝ 

τεμ 5 78 390,00 

A.13.4 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
SLIM 3 LED IP65 1,03M 
39W (14-39W ΥΘΜ.) 
NEUTRAL WHITE WW 
ΑΝΟΔΙΩΣΘ, με 
μεταςχθματιςτι, ςετ 
ςτιριξθσ και connector 
4-pole IP68 

τεμ 20 190 3800,00 

A.13.5 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
ΚΑΝΑΛΙ ΟΟΦΘΣ LOW 
SYSTEM LED 38W L 
1435 6100lm NEUTRAL 
ΛΕΥΚΟ 

τεμ 16 105 1680,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        8366,00 

  
 
 
 

Α.15 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΡΑΣΘΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΡΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ         

A.15.1 

Ρρομικεια πλιρθ 
ρευματοδότθ (schuko), 
λευκοφ, τφπου Legrand 
Mosaic 

τεμ 713 7 4991,00 

A.15.2 

Ρρομικεια πλιρθ 
διακόπτθ (button), 
λευκοφ, τφπου Legrand 
Mosaic 

τεμ 82 9 738,00 

A.15.3 
Ρρομικεια  
κεραιοδότθ, τριπλό, 

τεμ 7 15 105,00 
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επίγεια, δορυφορικι 
τθλεόραςθ, ράδιο, 
λευκό, τφπου Legrand 
Mosaic 

A.15.4 

Ρρομικεια πλιρθ 
πρίηασ RJ45, CAT6, 
λευκό, τφπου Legrand 
Mosaic 

τεμ 474 9 4266,00 

A.15.5 

Ρρομικεια ανιχνευτι 
κίνθςθσ υπζρυκρων 
ακτίνων, οροφισ 360 
μοιρϊν IP55, χωνευτόσ 
με εμβζλεια κίνθςθσ 
διαμζτρου 6m πλιρθσ, 
ενδεικτικοφ τφπου 
Legrand 

τεμ 64 56 3584,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        13864,00 

 

Α.16 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΡΥΑΝΙΣΧΝΕΥΣΘΣ       
 

A.16.1 
Ρρομικεια πίνακα 
πυρανίχνευςθσ 16 
ηωνϊν 

τεμ 1 800 800,00 

A.16.2 

Ρρομικεια 
κατευκυντικόσ ςτακμόσ 
αναγγελίασ (μπουτόν) 
ςθμειακισ 
αναγνϊριςθσ, μετά 
βάςεωσ και 
καλφμματοσ, 
κατάλλθλοσ για 
επίτοιχθ τοποκζτθςθ 

τεμ 6 12 72,00 

A.16.3 

Ρρομικεια Ανιχνευτισ 
πυρκαϊάσ καπνοφ, μετά 
βάςεωσ, 
φωτοθλεκτρονικοφ 
τφπου, 

τεμ 89 25 2225,00 

A.16.4 
Ρρομικεια Θλεκτρικι 
φαροςειρινα  

τεμ 5 25 125,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        3222,00 

      

  
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 

(24%) ΕΓΟΥ       248243,00 
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ΤΜΘΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Αεριςμοφ» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ  
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ 

            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

  

Α.01 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΧΕΙΙΣΜΟΣ         

Α.01.1 
Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV INVERTER, 
τφπου LG ARUN080LLS0 ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ 
απόδ. Qψ = 22,4 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 24,5 kW 

ΤΜΧ 2,00 2000 4000,00 

Α.01.2 
Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV INVERTER, 
τφπου LG ARUN100LLS0 ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ 
απόδ. Qψ = 28,0 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 30,6 kW 

ΤΜΧ 2,00 2200 4400,00 

Α.01.3 
Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV INVERTER, 
τφπου LG ARUN120LLS0 ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ 
απόδ. Qψ = 33,6 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 36,7 kW 

ΤΜΧ 1,00 2550 2550,00 

Α.01.4 
Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV INVERTER, 
τφπου LG ARUN140LTE5 ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ 
απόδ. Qψ = 39,2 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 39,2 kW 

ΤΜΧ 2,00 2900 5800,00 

Α.01.5 
Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV INVERTER, 
τφπου LG ARUN160LTE5 ι αντίςτοιχο,  ψυκτικισ 
απόδ. Qψ = 44,8 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 44,8 kW 

ΤΜΧ 1,00 3300 3300,00 

Α.01.6 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU07GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 2,2 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
2,5 kW 

ΤΜΧ 5,00 390 1950,00 

Α.01.7 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU09GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 2,8 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
3,2 kW 

ΤΜΧ 5,00 400 2000,00 

Α.01.8 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU12GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 3,6 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
4,0 kW 

ΤΜΧ 11,00 410 4510,00 

Α.01.9 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU15GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 4,5 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
5,0 kW 

ΤΜΧ 20,00 430 8600,00 

Α.01.10 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU18GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 5,6 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
6,3 kW 

ΤΜΧ 9,00 490 4410,00 

Α.01.11 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU21GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 6,0 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
6,8 kW 

ΤΜΧ 1,00 545 545,00 

Α.01.12 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU24GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 7,1 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
8,0 kW 

ΤΜΧ 4,00 555 2220,00 

Α.01.13 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"καςζτασ", τφπου ARNU36GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 10,6 kW κερμικισ απόδ. Qκ 
= 11,9 kW 

ΤΜΧ 2,00 660 1320,00 

Α.01.14 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα VRV τφπου 
"δαπζδου - εμφανζσ", τφπου ARNU18GCFA4 ι 
αντίςτοιχο, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 5,6 kW κερμικισ 
απόδ. Qκ = 6,3 kW 

ΤΜΧ 4,00 450 1800,00 

Α.01.15 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ψυκτικοφ 
διακλαδωτιρα (Joint), τφπου ARBLN01621 ι 
αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 26,00 75 1950,00 

Α.01.16 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ψυκτικοφ ΤΜΧ 21,00 80 1680,00 
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διακλαδωτιρα (Joint), τφπου ARBLN03321 ι 
αντίςτοιχου 

Α.01.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ψυκτικοφ 
διακλαδωτιρα (Joint), τφπου ARBLN07121 ι 
αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 6,00 90 540,00 

Α.01.18 
Ρρομικεια τοπικοφ χειριςτιρίου εςωτερικϊν 
μονάδων, τφπου PREMTBB10 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 61,00 64 3904,00 

Α.01.19 
Ρρομικεια κεντρικοφ χειριςτιρίου VRV, τφπου 
PACS4B000 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 1,00 1400 1400,00 

Α.01.20 

Ρρομικεια αντλίασ κερμότθτασ τφπου "τοίχου", 
τφπου P24EN.NSK/P24EN.UUE ι αντίςτοιχου, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 6,6 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 
7,5 kW 

ΤΜΧ 1,00 700 700,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        57579,00 

Α.02 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         

Α.02.1 

Τοποκζτθςθ εςωτερικϊν μονάδων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία και κάκε 
απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό για τθν πλιρθ 
εγκατάςταςθ με βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, τθν ανάρτθςθ 
μζςου αντικραδαςμικϊν παρεμβυςμάτων, 
ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα νεροφ/freon και 
αποχζτευςθσ, θλεκτρικισ παροχισ και 
αυτοματιςμοφ, τθν καλωδίωςθ επίτοιχου 
χειριςτθρίου. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ 
εκκίνθςθ κ κζςθ ςε λειτουργία. 

ΤΜΧ 61,00 56,25 3431,25 

Α.02.2 

Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν μονάδων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία και κάκε 
απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό για τθν πλιρθ 
εγκατάςταςθ με βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, τθν ανάρτθςθ 
μζςου αντικραδαςμικϊν παρεμβυςμάτων, 
ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα νεροφ/freon και 
αποχζτευςθσ, θλεκτρικισ παροχισ και 
αυτοματιςμοφ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ 
εκκίνθςθ κ κζςθ ςε λειτουργία κακϊσ και θ 
μεταφορά, χριςθ γερανοφόρου και τελικι 
τοποκζτθςθ 

ΤΜΧ 8,00 137,5 1100,00 

Α.02.3 

Τοποκζτθςθ μονάδασ split. Συμπεριλαμβάνεται θ 
εργαςία και κάκε απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό για 
τθν πλιρθ εγκατάςταςθ με βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, τθν 
ανάρτθςθ μζςου αντικραδαςμικϊν 
παρεμβυςμάτων, ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
νεροφ/freon και αποχζτευςθσ, θλεκτρικισ παροχισ 
και αυτοματιςμοφ, τθν καλωδίωςθ επίτοιχου 
χειριςτθρίου. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ 
εκκίνθςθ κ κζςθ ςε λειτουργία. 

ΤΜΧ 1,00 75 75,00 

Α.02.4 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 1 1/8'' - 1/2''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 

Μ 88,00 27,64 2432,32 
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των μθχανθμάτων. 

Α.02.5 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 7/8'' - 3/8''.  Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 
των μθχανθμάτων. 

Μ 122,00 19,7 2403,40 

Α.02.6 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 3/8'' - 3/4''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 
των μθχανθμάτων. 

Μ 87,00 17 1479,00 

Α.02.7 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 3/8'' - 5/8''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 
των μθχανθμάτων. 

Μ 96,00 15,63 1500,48 
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Α.02.8 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 1/4'' - 1/2''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 
των μθχανθμάτων. 

Μ 174,00 12,5 2175,00 

Α.02.9 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων μονωμζνων μαηί 
με το καλϊδιο αυτοματιςμοφ 1/4'' - 1/2'' (split). Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό κλειςτισ 
κυταρρικισ δομισ, ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, 
κατάλλθλθ για R-410A, που περιλαμβάνει τισ δφο 
χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ και άεριασ φάςθσ του 
ψυκτικοφ μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ εςωτερικοφ - 
εξωτερικοφ μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα, τθν πλαςτικι 
επικάλυψθ των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι επιπρόςκετα 
μονωμζνο με λινάτςα εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά τθσ γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κ 
εργαςία, ςφμφωνα πάντα με τον καταςκευαςτι 
των μθχανθμάτων. 

Μ 20,00 13,75 275,00 

Α.02.10 
Αποχζτευςθ ςυμπυκνωμάτων PVC Φ32. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια υλικοφ, 
τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα μικρουλικά 

Μ 500,00 7 3500,00 

Α.02.11 Τοποκζτθςθ χειριςτθρίων εςωτερικοφ χϊρου ΤΜΧ 61,00 3,75 228,75 

Α.02.12 Τοποκζτθςθ κεντρικοφ χειριςτθρίου  ΤΜΧ 1,00 93,75 93,75 

Α.02.13 Συμπλιρωςθ freon R-410  KGR 57,00 37,5 2137,50 

Α.02.14 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αντικραδαςμικϊν 
βάςεων  

ΤΜΧ 32,00 6,25 200,00 

Α.02.15 

Εςχάρα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, φψουσ 60 mm, 
από διάτρθτθ λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 300 
mm.Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά 
ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

M 85,00 22,5 1912,50 

  ΣΥΝΟΛΟ        22943,95 

Β.01 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΕΙΣΜΟΥ       
 

Β.01.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
εναλλάκτθ αζρα-αζρα, μζγιςτθσ παροχισ 
5000m3/h - 250Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, χριςθ 
γερανοφόρου, πλιρθ τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με αντικραδαςμίκο 
παρζμβυςμα ι βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.01.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
εναλλάκτθ αζρα-αζρα, μζγιςτθσ παροχισ 
4000m3/h - 250Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, χριςθ 
γερανοφόρου, πλιρθ τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με αντικραδαςμίκο 

ΤΜΧ 1,00 4145 4145,00 
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παρζμβυςμα ι βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ χειριςτθρίου. 

Β.01.3 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
εναλλάκτθ αζρα-αζρα, μζγιςτθσ παροχισ 
3500m3/h - 180Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, χριςθ 
γερανοφόρου, πλιρθ τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με αντικραδαςμίκο 
παρζμβυςμα ι βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 2,00 3200 6400,00 

Β.01.4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
εναλλάκτθ αζρα-αζρα, μζγιςτθσ παροχισ 
2000m3/h - 150Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, χριςθ 
γερανοφόρου, πλιρθ τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με αντικραδαςμίκο 
παρζμβυςμα ι βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 1,00 2850 2850,00 

Β.01.5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
εξαεριςτιρα λουτροφ, ακόρυβου, Φ100μμ, πλιρθσ 
με τάμπερ αντεπιςτροφισ, ςυνδεδεμζνο ςτο 
κφκλωμα φωτιςμοφ (αιςκθτιρα) των λουτρϊν. Με 
παροχι 100-200μ3/h, ΙP44. Δθλαδι προμικεια, 
προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ ςε όλα τα 
δίκτυα αεραγωγϊν και θλεκτρικϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των μικρουλικϊν, 
δοκιμι και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία 

ΤΜΧ 3,00 2000 6000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ        21795,00 

Β.02 ΑΕΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΙΣΜΟΥ       
 

Β.02.1 

Αεραγωγόσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
ορκογωνικισ ι κυκλικισ διατομισ, οποιαςδιποτε 
διάςταςθσ, κθλυκωτόσ ι φλατηωτόσ, 
καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τουσ 
Αμερικάνικοφσ κανονιςμοφσ. Ρεριλαμβάνονται 
πάςθσ φφςεωσ ειδικά τεμάχια, καμπλφλεσ, γωνίεσ 
κτλ, κατευκυντιρεσ άερα, διαφράγματα 
διαχωριςμοφ και ρυκμίςεωσ ποςότθτασ αζρα, 
ςτόμια λιψεωσ και απόρροψεισ αζρα, με τισ 
ενιςχφςεισ από μορφοςίδερο, με τα ειδικά προφίλ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν ςφνδεςθ τεμαχίων 
αεραγωγϊν, διαμορφωμζνεσ ενιςχυτικζσ γωνίεσ, 
γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ, ροδζλεσ κτλ., θ ανάρτθςθ 
ςτα δομικά ςτοιχεία από ςτρατηαριςμζνα προφίλ 
βαρζωσ τφπου, μεταλλικά βφςματα, 
γαλμανιςμζνεσ ντίηεσ κτλ. Επίςθσ, τα υλικά 
ςτεγάνωςθσ για τθν εργαςία καταςκευισ. 
εγκατάςταςθσ και ρφκμιςθσ. 

KGR 3500,00 2,79 9765,00 

Β.02.2 

Θερμικι μόνωςθ επιφανειϊν αεραγωγϊν ι 
ςωλινων με πλάκεσ από αφρϊδεσ ελαςτικό τφπου 
Frelen, πάχουσ 10μμ. Οι πλάκεσ επικολοφνται ςτθν 
επιφάνεια των αεραγωγϊν ι των ςωλθνϊςεων με 
ειδικι κόλλα και ςτεγανοποιοφνται ςε όλουσ τουσ 
αρμοφσ με πλαςτικι ταινία. Δθλαδι προμικεια, 
μεταφορλα επι τόπου του ζργου, με τα 
απαραίτθτα υλικά και μικρουλικά ςτερζωςθσ και 
τθν απαιτοφμενθ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

Μ2 390,00 9,53 3716,70 

Β.02.3 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ελαςτικϊν ςυνδζςμων Μ 50,00 9,53 476,50 

Β.02.4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
χωρίσ μόνωςθ Φ100μμ, κυκλικισ διατομισ, με τα 
ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ για 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 250,00 3,37 842,50 

Β.02.5 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
χωρίσ μόνωςθ Φ125μμ, κυκλικισ διατομισ, με τα 

Μ 100,00 3,49 349,00 
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ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ για 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Β.02.6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ150μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 130,00 5,21 677,30 

Β.02.7 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ180μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 700,00 5,59 3913,00 

Β.02.8 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ200μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 10,00 5,83 58,30 

Β.02.9 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ250μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 40,00 6,72 268,80 

Β.02.10 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ300μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 40,00 7,49 299,60 

Β.02.11 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αεραγωγοφ εφκαπτου 
με μόνωςθ Φ350μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν τοιχωμάτων, με 
μόνωςθ υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, τα 
υλικά και μικρουλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ 
για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Μ 20,00 8,32 166,40 

Β.02.12 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειροκίνθτου 
διαφράγματοσ ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 50χ15 

ΤΜΧ 1,00 69,85 69,85 

Β.02.13 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειροκίνθτου 
διαφράγματοσ ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 50χ25 

ΤΜΧ 1,00 76,20 76,20 

Β.02.14 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειροκίνθτου 
διαφράγματοσ ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 25χ25 

ΤΜΧ 2,00 20,32 40,64 

Β.02.15 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειροκίνθτου 
διαφράγματοσ ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 35χ25 

ΤΜΧ 1,00 66,04 66,04 

Β.02.16 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειροκίνθτου 
διαφράγματοσ ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 85χ30 

ΤΜΧ 1,00 107,95 107,95 

Β.02.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 30χ30cm 

ΤΜΧ 13,00 29,59 384,67 

Β.02.18 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 25χ25cm 

ΤΜΧ 42,00 26,73 1122,66 

Β.02.19 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων ΤΜΧ 13,00 35,31 459,03 
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μονωμζνα, διαςτάςεων 40χ40cm 

Β.02.20 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 35χ35cm 

ΤΜΧ 10,00 31,88 318,80 

Β.02.21 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 45χ45cm 

ΤΜΧ 6,00 42,55 255,30 

Β.02.22 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 55χ55cm 

ΤΜΧ 6,00 52,07 312,42 

Β.02.23 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 20χ20cm 

ΤΜΧ 18,00 23,3 419,40 

Β.02.24 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 15χ15cm 

ΤΜΧ 8,00 21,02 168,16 

Β.02.25 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 300χ15cm 

ΤΜΧ 2,00 139,7 279,40 

Β.02.26 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 250χ15cm 

ΤΜΧ 3,00 110,49 331,47 

Β.02.27 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 200χ10cm 

ΤΜΧ 1,00 83,82 83,82 

Β.02.28 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κιβωτίου ςτομίων 
μονωμζνα, διαςτάςεων 100χ20cm 

ΤΜΧ 1,00 57,15 57,15 

Β.02.29 

Εργαςία διαχωριςμοφ, επιλογισ υφιςτάμενων 
κιβωτίων ςτομίων για επαναχρθςιμοποίθςθ 
(εγκατάςταςθ) τουσ και μθ χριςθ των 
προτεινόμενων νζων κιβωτίων ςτομίων ςτα άρκρα 
Β.02.17 ζωσ Β.02.28. Συμπεριλαμβάνει πλιρθ 
εργαςία, εγκατάςταςθ, με όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά. Θ τιμι αφορά μονάδα τεμαχίου για 
όςα κιβϊτια ςτομίων επιλεχκοφν και 
τοποκετθκοφν τελικά ςτο ζργο. Θ ςυνολικι 
δαπάνθ κα διαμορφωκεί μετά από επιμζτρθςθ 

ΤΜΧ 1,00 10 10,00 

Β.02.30 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D30x30cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 7,00 33,53 234,71 

Β.02.31 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D30x30cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 6,00 22,35 134,10 

Β.02.32 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D25x25cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 21,00 28,45 597,45 

Β.02.33 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D25x25cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 21,00 19,56 410,76 

Β.02.34 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D35x35cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 5,00 39,37 196,85 

Β.02.35 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D35x35cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 5,00 26,04 130,20 

Β.02.36 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D40x40cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 6,00 45,59 273,54 

Β.02.37 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D40x40cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 7,00 31,62 221,34 

Β.02.38 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D45x45cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00 52,45 157,35 

Β.02.39 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D45x45cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00 37,97 113,91 

Β.02.40 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D55x55cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00 68,58 205,74 

Β.02.41 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D55x55cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00 49,91 149,73 

Β.02.42 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D20x20cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 8,00 23,37 186,96 

Β.02.43 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D20x20cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 8,00 17,15 137,20 

Β.02.44 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΟΚ4 + 
D15x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00 22,86 91,44 

Β.02.45 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου ΑΣ + 
D15x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00 16,89 67,56 

Β.02.46 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςτομίου 
διςκοβαλβίδασ για αεραγωγοφσ Φ150μμ 

ΤΜΧ 17,00 19,05 323,85 
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Β.02.47 

Εργαςία διαχωριςμοφ, επιλογισ υφιςτάμενων 
ςτομίων για επαναχρθςιμοποίθςθ (εγκατάςταςθ) 
τουσ και μθ χριςθ των προτεινόμενων νζων 
ςτομίων ςτα άρκρα Β.02.30 ζωσ Β.02.45. 
Συμπεριλαμβάνει πλιρθ εργαςία, εγκατάςταςθ, με 
όλα τα απαιτοφμενα μικρουλικά. Θ τιμι αφορά 
μονάδα τεμαχίου για όςα ςτόμια επιλεχκοφν και 
τοποκετθκοφν τελικά ςτο ζργο. Θ ςυνολικι 
δαπάνθ κα διαμορφωκεί μετά από επιμζτρθςθ 

ΤΜΧ 1,00 10 10,00 

Β.02.48 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ γραμμικοφ ςτομίου + 
D 300x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 2,00 144,27 288,54 

Β.02.49 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ γραμμικοφ ςτομίου + 
D 250x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 2,00 120,27 240,54 

Β.02.50 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ γραμμικοφ ςτομίου + 
D 200x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 1,00 79,76 79,76 

Β.02.51 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ γραμμικοφ ςτομίου + 
D 100x15cm, χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 1,00 42,04 42,04 

Β.02.52 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κφρασ 60χ15, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00 30,61 122,44 

Β.02.53 
Συνολικζσ διαμορφϊςεισ καναλιϊν για κολάρα και 
μοφφεσ ευκάπτων, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων 
των μικρουλικϊν και εργαςίασ 

ΤΜΧ 155,00 12,7 1968,50 

Β.02.54 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ καμπότ εξωτερικϊν 
καναλιϊν. 

ΤΜΧ 7,00 190,5 1333,50 

  ΣΥΝΟΛΟ        32814,07 

      
  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ (24%) ΕΓΟΥ       77553,02 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΜΘΜΑ 1 «Γενικζσ Καταςκευζσ Ανακαίνιςθσ κτιρίου» 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΣ  
            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

  

A ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΤΑ - ΕΛΑΙΟΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ          

A.1 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτϊν τοίχων και οροφϊν 
ςε επιφάνειεσ γυψοςανίδων, με πλαςτικό χρϊμα, 
τφπου ΒIBEXΩM. Oι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, 
ςτεγνζσ και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ 
και ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
αςταρωκοφν με αςτάρι νεροφ ι διαλφτου, κα 
ςπατουλαριςτοφν πρϊτα οι ενϊςεισ και κατόπιν όλθ 
θ επιφάνεια δφο χζρια, κα τριφκοφν ξανά, κα 
αςταρωκοφν, κα γίνει διάςτρωςθ ζνα χζρι πλαςτικό 
χρϊμα οικολογικό, μετά ψιλοςτοκάριςμα και 
διάςτρωςθ δφο ι περιςςοτζρων ςτρϊςεων με 
πλαςτικό χρϊμα, μζχρι επίτευξθ απόλυτθσ 
ομοιοχρωμίασ 

M² 4046,00 
  

A.2 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτϊν τοίχων και οροφϊν 
ςε επιφάνειεσ επιχριςμάτων, με πλαςτικό χρϊμα, 
τφπου ΒIBEXΩM. Oι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, 
ςτεγνζσ και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ 
και ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
ςπατουλαριςτοφν  με ακρυλικό ςτόκο δφο χζρια 
τουλάχιςτον, ςτθ ςυνζχεια κα τριφκουν ξανά, μετά 
κα αςταρωκοφν με αςτάρι διαλφτου, μετά κα 
περαςτοφν ζνα χζρι πλαςτικό χρϊμα, μετά κα 
ψιλοςτοκαριςτοφν όπου απαιτείται, ςτθ ςυνζχεια 
κα τριφκοφν και κα αςταρωκοφν ςτο 
ψιλοςτοκάριςμα και διάςτρωςθ δφο ι 
περιςςότερων ςτρϊςεων με πλαςτικό χρϊμα, μζχρι 
επίτευξθ απόλυτθσ ομοιοχρωμίασ 

M² 210,00 
  

A.3 

Ανακαίνιςθ πλαςτικϊν ςπατουλαριςτϊν 
υφιςτάμενων εςωτερικϊν τοίχων με πλαςτικό 
χρϊμα οικολογικό και ςατινζ εμφάνιςθσ, τφπου 
ΒIBEXΩM.  Oι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, 
ςτεγνζσ και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ 
και ςακρά αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
ψιλοςτοκαριςτοφν, κα αςταρωκοφν όπου 
απαιτείται και ςτθ ςυνζχεια διάςτρωςθ δφο ι 
περιςςότερων ςτρϊςεων με πλαςτικό χρϊμα, μζχρι 
επίτευξθ απόλυτθσ ομοιοχρωμίασ 

M² 2064,00 
  

A.4 

Χρωματιςμοί κυρόφυλλων υφιςτάμενων πορτϊν, 
κυρόφυλλων ντουλαπϊν και κικλιδωμάτων με 
ριπολίνθ νεροφ ςατινζ εμφάνιςθσ, τφπου 
ΒΙΒΕΧΩΜ. Ρριν από τθν εφαρμογι του υλικοφ, 
γίνεται επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν. 
Κατόπιν τρίψιμο, ςτοκάριςμα, διάςτρωςθ με μία 
ςτρϊςθ υπόςτρωμα βελατοφρα νεροφ ι μίνιο, 
ψιλοςτοκάριςμα, τρίψιμο πάλι και διάςτρωςθ με 
τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ με ριπολίνθ νεροφ 

M² 404,00 
  

A.5 

Χρωματιςμοί κυρόφυλλων υφιςτάμενων πορτϊν, 
κυρόφυλλων ντουλαπϊν και κικλιδωμάτων με 
ριπολίνθ νεροφ ςατινζ εμφάνιςθσ, τφπου 
ΒΙΒΕΧΩΜ. Ρριν από τθν εφαρμογι του υλικοφ, 
γίνεται επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν. 
Κατόπιν τρίψιμο, ςτοκάριςμα, διάςτρωςθ με μία 
ςτρϊςθ υπόςτρωμα βελατοφρα νεροφ ι μίνιο, 

Μ 462,00 
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ψιλοςτοκάριςμα, τρίψιμο πάλι και διάςτρωςθ με 
τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ με ριπολίνθ νεροφ 
 
 
 
 
 

A.6 

Ανακαίνιςθ ακρυλικϊν υφιςτάμενων εξωτερικϊν 
τοίχων με ακρυλικό χρϊμα, τφπου ΒIBEXΩM.  Oι 
επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ, ςτεγνζσ και 
απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ και ςακρά 
αντικείμενα. Κατόπιν κα τριφκοφν, κα 
ψιλοςτοκαριςτοφν, κα αςταρωκοφν όπου 
απαιτείται και ςτθ ςυνζχεια διάςτρωςθ δφο ι 
περιςςότερων ςτρϊςεων με ακρυλικό χρϊμα, μζχρι 
επίτευξθ απόλυτθσ ομοιοχρωμίασ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ για ολθ τθν διάρκεια του ζργου 

M² 940,00 
  

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

B 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΥΗΙΝΑΣ         

B.1 

Επζνδυςθ τοίχων και δαπζδων λουτρϊν, με 
πλακίδια πορςελανάτα, επιςμαλτωμζνα Α 
ποιότθτασ, πάχουσ 8-9μμ, διαςτάςεων 20χ20, 
ενδεικτικοφ τφπου Gatsby, απόχρωςθσ λευκοφ και 
μαυρου (ζγκριςθ δείγματοσ από επίβλεψθ). Τα 
πλακίδια κα τοποκετθκοφν κολλθτά επι δαπζδου 
και τοίχων, με κατάλλθλ κόλλα, με αρμοφσ πλάτουσ 
2μμ, ομοιόμορφοφσ με τθν χριςθ πλαςτικϊν 
παρεμβυςμάτων οι οποίοι αφοφ κακαριςτοφν από 
τθν κόλλα αρμολογοφνται με μίγμα 
τςιμεντοκονιάματοσ απόχρωςθσ ίδιασ με τα 
πλακίδια (ι υπόδειξθσ τθσ επίβλεψθσ), με τα 
απαιτοφμενα τζρματα, γωνίεσ και ειδικά τεμάχια. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία για τθν κοπι και 
άνοιγμα οπϊν ςτα πλακίδια για το πζραςμα 
ςωλθνϊςεων και για τθν τοποκζτθςθ διακοπτϊν / 
ρευματοδοτϊν. Σε περίπτωςθ επικόλλθςθσ των 
πλακιδίων ς γυψοςανίδα, κα προθγθκεί 
ςτεγανοποίθςθ τθσ επιφάνειασ. Στθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ και των 
υλικϊν ςυγκόλλθςθσ, θ φφρα του υλικοφ, θ εργαςία 
τοποκζτθςθσ και όποιεσ άλλεσ εργαςίεσ ι υλικά 
είναι απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εργαςίασ, ακόμα και ζαν δε αναγράφονται 
αναλυτικά 

M² 525,00 
  

B.2 

Διάςτρωςθ τςιμεντοειδοφσ κονιάματοσ 
(τςιμεντοκονία) πάχουσ μζχρι 80μμ ωσ υπόςτρωμα 
πλακιδίων δαπζδου. Μπορεί να εφαρμοςτεί με 
αντλία θ χειροκίνθτα για τθν επιπζδωςθ των 
δαπζδων. Αφορά όλα τα επίπεδα και περιοχζσ του 
κτθρίου 

M² 103,62 
  

B.3 

Ρλιρωςθ οπϊν υφιςτάμενου δαπζδου με χριςθ 
τςιμεντοειδοφσ κονιάματοσ (τςιμεντοκονία) πάχουσ 
μζχρι 80μμ ωσ υπόςτρωμα πλακιδίων δαπζδου. 
Μπορεί να εφαρμοςτεί με αντλία θ χειροκίνθτα για 
τθν επιπζδωςθ των δαπζδων. Αφορά όλα τα 
επίπεδα και περιοχζσ του κτθρίου 

Μ 78,00 
  

B.4 

Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά δια 
μαρμαροκονιάματοσ 1:2 των 150 kg τςιμζντου ςε 
τρεισ ςτρϊςεισ (πιτςιλιςτό, λάςπωμα, μάρμαρο) επί 
τοίχων ι οροφϊν ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το 
ζδαφοσ και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο 
εργαςίασ, ςε επιφάνεια 1m2 περίπου, ςφμφωνα με 
τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

M² 188,00 
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προμικειασ και τοποκζτθςθσ γωνιόκρανων τφπου 
Standard, δικτυωτϊν πλεγμάτων (λωρίδεσ ι 
γωνιακό) τθσ CATNIC όπου προβλζπονται ςτθ 
μελζτθ και αναφζρεται ςτθν τεχνικι περιγραφι. 
‘Oλεσ οι επιφάνειεσ με το επίχριςμα και το χονδρό 
κονίαμα κα είναι απόλυτα λείεσ και 
ευκυγραμμιςμζνεσ. Οι περιοχζσ μεταξφ εργαςιϊν 
που εκτελζςκθκαν κατά διαφορετικοφσ χρόνουσ και 
ςε ςθμεία ςφνδεςθσ, δεν κα πρζπει να αφιςουν 
κανζνα ςθμάδι και να είναι λείεσ.  

B.5 

Αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και οροφοκονιαμάτων 
με επιςκευαςτικό ταχφπθκτο ςοβά ενδεικτικοφ 
τφπου DUROSTICK D-32, ςε επιφάνεια 1m2 περίπου, 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, που 
περιλαμβάνει:  
§ Απομάκρυνςθ ςακρϊν τμθμάτων του 
επιχρίςματοσ 
§ Επιμελισ κακαριςμόσ με πεπιεςμζνο αζρα τθσ 
επιφάνειασ για τθν αφαίρεςθ τθσ ςκόνθσ 
§ Διαβροχι του υποςτρϊματοσ (ελαφρά) 
§ Διάςτρωςθ του επιςκευαςτικοφ ςοβά ςε ςτρϊςεισ 
πάχουσ 1 εκ, ανά ςτρϊςθ (θ εργαςία αναφζρεται ςε 
οποιοδιποτε φψοσ εργαςίασ)  
Στθν τιμι του άρκρου περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ςυνοδευτικζσ καταςκευζσ και εργαςίεσ που 
απαιτοφνται για τθν πλιρθ περαίωςθ τθσ εργαςίασ 
και παράδοςθσ των επιφανειϊν των επιχριςμάτων, 
κακαρζσ για τισ επόμενεσ εργαςίεσ (ικριϊματα, 
απομάκρυνςθ υλικϊν κακαιρζςεων κ.λπ.) 

M² 298,00 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  

Γ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΟΥΝΟΡΟΙΙΑΣ Κ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ     
  

Γ.1 

Υδραυλικζσ εργαςίεσ ςωλθνϊςεων κερμοφ ι 
ψυχροφ νεροφ, λουτροφ ι κουηίνασ, από ςωλινα 
δικτυωμζνου πολυαικυλενίου με ενςωματωμζνο 
αλουμίνιο (PE-X/ΑL/PEΧ) κατάλλθλθ για φδρευςθ 
και κζρμανςθ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN15 ι 
DN20. Συμπεριλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ υλικά, 
διακόπτεσ, αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ, μικρουλικά 
κακϊσ και οι τυχόν εργαςίεσ, διάτρθςθσ πλακϊν, 
τοίχων ι υαλοςταςίων αλλά και θ αποκατάςταςθ 
αυτϊν. 
 
 

Μ 376 
  

Γ.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ Αναμικτιρα (Μπαταρία) 
νιπτιρων WC με μοχλό χειριςμοφ και κεραμικό 
μθχανιςμό ανάμιξθσ ενδεικτικοφ τφπου Ideal 
Standard, ζγκριςθ επίβλεψθσ 

τεμ 12 
  

Γ.3 
Συλλεκτθσ από προφίλ ορείχαλκου με 
ενςωματωμζνουσ διακόπτεσ για τθν διανομι νεροφ, 
διαμζτρου 1'', εννζα εξόδων 

τεμ 4 
  

Γ.4 
Θερμοςίφωνασ θλεκτρικόσ χωρθτικότθτοσ 20 l, 
ιςχφοσ 3000 W κατάλλθλοσ για πίεςθ λειτουργίασ 10 
ατμοςφαιρϊν  

τεμ 12 
  

Γ.5 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό PVC 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-1, διαμζτρου Φ32 
mm, κατάλλθλοσ για χαμθλζσ και υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, βαρζωσ τφπου, χρϊματοσ γκρι 
ανοιχτοφ. 

Μ 35 
  

Γ.6 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό PVC 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-1, διαμζτρου Φ 40 
mm, κατάλλθλοσ για χαμθλζσ και υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, βαρζωσ τφπου, χρϊματοσ γκρι 
ανοιχτοφ. 

Μ 45 
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Γ.7 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό PVC 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-1, διαμζτρου Φ 50 
mm, κατάλλθλοσ για χαμθλζσ και υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, βαρζωσ τφπου, χρϊματοσ γκρι 
ανοιχτοφ. 

Μ 95 
  

Γ.8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό PVC 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329-1, διαμζτρου Φ 
100 mm, κατάλλθλοσ για χαμθλζσ και υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, βαρζωσ τφπου, χρϊματοσ γκρι 
ανοιχτοφ.  

Μ 168 
  

Γ.9 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ επικακιμενου νιπτιρασ 
WC, τφπου Strada Ideal Standard, διαςτάςεων 
50χ42, ζγκριςθ επίβλεψθσ. Συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα απαραίτθτα μικρουλικά. 

τεμ 12 
  

Γ.10 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιφϊνι πλαςτικό 
δαπζδου με εςχάρα και κόφτρα διαμζτρου Φ 50 ι 
70 mm, ςυνδεδεμζνο. Συμπεριλαμβάνεται θ 
διάνοιξθ του δαπζδου κι οποιουδιποτε μικρουλικοφ 
κακϊσ και πλιρθσ θ αποκατάςταςθ του δαπζδου. 

τεμ 20 
  

Γ.11 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ λεκάνθσ 
αποχωρθτθρίων, ευρωπαικοφ τφπου, με ςφςτθμα 
ζκπλυςθσ χαμθλισ πίεςθσ τφπου Ideal Standard, 
ζγκριςθ επίβλεψθσ. 

τεμ 16 
  

Γ.12 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντλίασ 
Λυμάτων/ακακάρτων τφπου SOLOLIFT, κατάλλθλθ 
για Νεροχφτθ και Ρλυντιριο πιάτων. 
Συμπεριλαμβάνονται  

τεμ 2 
  

Γ.13 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αξεςουαρ λουτρων, 
χαρτοκικθ, ςαπουνοκικθ, πιγκάλ, χαρτοδοχείο με 
καπάκι soft close, inox ματ. 

τεμ 12 
  

Γ.14 

Ρλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ ειδϊν υγιεινισ, 
ζκπλυςθσ, μπαταρίασ, αξεςουάρ και λοιποφ 
απαιτοφμενου βάςθ προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ για 
το λουτρό ΑΜΕΑ. Τφπου Ideal Standard. 

Κα 1 
  

Γ.15 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ι ανάρτθςθ 
πυροςβεςτιρα κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ, 
γομϊςεωσ 6 Kg. Συμπεριλαμβάνεται θ ςιμανςθ και 
το άγκιςτρο ανάρτθςθσ 

τεμ. 34 
  

Γ.16 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ι ανάρτθςθ 
πυροςβεςτιρα CO2, φορθτόσ, γομϊςεωσ 5 Kg. 
Συμπεριλαμβάνεται θ ςιμανςθ και το άγκιςτρο 
ανάρτθςθσ 

τεμ. 6 
  

Γ.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πυροςβεςτικό ερμάριο 
(μικρι πυροςβ. Φωλιά) επίτοιχο ι χωνευτό  

τεμ. 3 
  

Γ.18 

Υδραυλικζσ εργαςίεσ ςωλθνϊςεων ψυχροφ νεροφ, 
από μεταλλικι ςωλινα χαλκοφ κατάλλθλθ για 
πυρόςβεςθ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN20. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά και 
εργαςία κακϊσ και τυχόν οικοδομικισ φφςεωσ 
εργαςίεσ και αποκατάςταςθσ. 

Μ 220 
  

Γ.19 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντλίασ Ομβρίων τφπου 
Wilo STS 40. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμζρουσ 
υλικά πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 

τεμ 2 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  

Δ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΣΩΝ, 

ΘΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΕΙΔΑΙΩΝ     
  

Δ.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων ξφλινων καςϊν, 
ςτα ανοίγματα ξθράσ δόμθςθσ ι οπτοπλινκοδομισ, 
βάςθ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. Θ διαςτάςθ των 
καςϊν κα εξαρτθκεί από τισ υφιςτάμενεσ 
αποκθκευμζνεσ κφρεσ του κτθρίου. 

τεμ 50 
  

Δ.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων ξφλινων καςϊν κι 
κυρϊν, όμοιων με τισ υφιςτάμενεσ ςτα ανοίγματα 
ξθράσ δόμθςθσ ι οπτοπλινκοδομισ, βάςθ 
αρχιτεκτονικισ μελζτθσ.  

τεμ 4 
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Δ.3 

Διαλλογι και τοποκζτθςθ υφιςτάμενων κυρϊν ςτισ 
νζεσ κάςεσ. Ο εργολιπτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αρικμιςθ τισ υφιςτάμενεσ κφρεσ, να παραδόςει 
ςχετικό ςχζδιο τοποκζτθςθσ ςτθν επίβλεψθ. 
Συμπεριλαμβάνονται θ προςεκτικι μεταφορά των 
κυρϊν ανά όροφο και όλα τα απαιτοφμενα 
μικρουλικά 

τεμ 54 
  

Δ.4 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων κλειδαριϊν τφπου 
Meroni, με κλειδί 

τεμ 54 
  

Δ.5 

Ρυροπροςτατευτικζσ πόρτεσ μονόφυλλεσ, τφπου 
ΝΙΝΗ FIRE DOORS RΕΙ 60’, καταςκευαηόμενεσ από 
φφλλα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ 0,8 mm, 
μετά εςωτερικϊν ενιςχφςεων για ακαμψία του 
φφλλου. Θ ανάρτθςθ των φφλλων κα γίνεται ςε 
μεταλλικι κάςα καταςκευαηόμενθ από κλειςτό 
PROFIL λαμαρίνασ γαλβανιςμζνθσ πάχουσ 1,8 mm. 
Χρωματιςμό από το εργοςτάςιο με βαφι 
εποξειδικισ πολυεςτερικισ ποφδρασ, ςε χρϊμα 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά των υλικϊν ςτον 
τόπο του ζργου και εργαςία τελειωμζνθσ 
καταςκευισ τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ και ςε 
λειτουργία ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 
κακϊσ και τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ 
μθχανιςμοφ επαναφοράσ του πορτόφυλλου, ειδικϊν 
πόμολων (SPRUNG LEVERS) και τζλοσ τθσ 
προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ που να αποδεικνφει 
τον ςυντελεςτι πυραντοχισ κατά BSA476 PART 22 

τεμ 12 
  

Δ.6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χωριςμάτων 
υαλοπινάκων αλουμινίου triplex (5+5) με αμμοβολι. 
Το "πιχάκι" κα είναι τετράγωνο και χρωματιςμζνο 
ςε RAL επιλογισ επίβλεψθσ. Οι διαςτάςεισ ορίηονται 
από τισ υφιςτάμενεσ καταςκευζσ ξθράσ δόμθςθσ 

M² 307,1 
  

Δ.7 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κακρεπτϊν με 
ρονταριςμζνεσ τισ ακμζσ, με πλιρθ ςχετικι 
επξεργαςία ϊςτε να είναι απρόςβλθτοι από τθν 
υγραςία, οποιαςδιποτε διάςταςθσ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. Στθν τιμι μονάδασ 
ςυμπεριλμαβάνεται θ προμικεια του υλικοφ, τθσ 
τοποκζτθςθσ, όλων των απαιτοφμενων μικρουλικϊν 
και θ μεταφορά ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου 

M² 31 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  Ε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ ΚΤΘΙΟΥ     
  Ε.1 Αντικατάςταςθ ςυρματόςχοινων με νζα Κ.Α 1 

  
Ε.2 Αλλαγι λαδιϊν λίπανςθσ αντλίασ τεμ 13 

  
Ε.3 Αντικατάςταςθ ωκθτιρων κφρασ τεμ 7 

  
Ε.4 Αντικατάςταςθ επαφϊν κυρϊν (ηεφγθ) τεμ 5 

  
Ε.5 Αντικατάςταςθ κλειδαριϊν κυρϊν τεμ 7 

  
Ε.6 Αντικατάςταςθ ράουλων ολιςκιςεωσ τεμ 1 

  
Ε.7 Αντικατάςταςθ μπουτονίερασ καλάμου (panel) τεμ 1 

  

Ε.8 

Αντικατάςταςθ καλάμου, ενδεικτικοφ ϋτυπου IRIS, 
με επζνδυςθ φορμάικασ, χρωματιςμοφ επιλογισ 
επίβλεψθσ, ςοβατεπί INOX ματ, χειρολαβι INOX 
ματ, ψευδοροφι INOX ματ, φωτιςμό με spot led και 
δάπεδο laminate χρωματιςμοφ επιλογισ επίβλεψθσ 

τεμ 1 
  

Ε.9 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ bus door, διαςτάςεων 
100χ200 

τεμ 1 
  

Ε.10 
Αντικατάςταςθ, προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξωτερικϊν μπουτονιερϊν ορόφων 

τεμ 5 
  

Ε.11 
Αντικατάςταςθ, προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξωτερικισ μπουτονίερασ ιςογείου 

τεμ 1 
  

Ε.12 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειριςτθρίου καλάμου 
(revision) 

τεμ 1 
  

Ε.13 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ χειριςτθρίου φρζατοσ τεμ 1 
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Ε.14 
Ρλιρθ αντικατάςταςθ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 
ανελκυςτιρα 

Κ.Α 1 
  

Ε.15 
Ρλιρθ αντικατάςταςθ θλεκτρολογικοφ πίνακα 
ανελκυςτιρα 

τεμ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  ΣΤ ΞΘΑ ΔΟΜΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ     
  

ΣΤ.1 

Επζνδυςθ ινοςανίδασ με ορκοςτάτεσ ςυςτιματοσ 
τφπου w625 τθσ εταιρίασ Knauf ι Rigips ι 
ιςοδφναμθσ, με ςκελετό από ορκοςτάτεσ cw50 ανά 
40cm, από μία πλευρά επενδεδυμενο με fiber 
ινιςανίδα. Ρεριλαμβάνεται το ςτοκάριςμα όλθσ τθσ 
επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ κερμοπρόςοψθσ, 
χωρίσ προςκικθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

M² 85 
  

ΣΤ.2 

Καταςκευι κοφτελο "I", fiber ινοςανίδασ, τθσ 
εταιρίασ Knauf, Rigibs ι ιςοδφναμθσ, πάχουσ 12,5μμ 
διατομισ, διάςταςθσ μζχρι 60cm, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια μελετϊν. Ρεριλαμβάνεται το πλαςτικό 
γωνιόκρανο ι νεροςταλλάκτθσ, ςτοκάριςμα όλθσ 
τθσ επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ κερμοπρόςοψθσ, 
χωρίσ προςκικθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

Μ 90 
  

ΣΤ.3 

Καταςκευι κοφτελο "Γ", fiber ινοςανίδασ, τθσ 
εταιρίασ Knauf, Rigibs ι ιςοδφναμθσ, πάχουσ 12,5μμ 
διατομισ, διάςταςθσ μζχρι 60cm, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια μελετϊν. Ρεριλαμβάνεται το πλαςτικό 
γωνιόκρανο ι νεροςταλλάκτθσ, ςτοκάριςμα όλθσ 
τθσ επιφάνειασ, θ εφαρμογι με υαλόπλεγμα και 
εφαρμογι πλιρουσ ςυςτιματοσ κερμοπρόςοψθσ, 
χωρίσ προςκικθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. Θ τιμι 
ςυμπεριλαμβάνει τθν χριςθ πιςτοποιθμζνου 
ικριϊματοσ 

Μ 70 
  

  

 
 

Σφνολο 
     

  H ΜΟΝΩΣΘ ΔΩΜΑΤΟΣ     
  

Θ.1 

Στεγάνωςθ Δϊματοσ και Αρμϊν Στεγάνωςθ 
Δϊματοσ και Αρμϊν του κτθρίου. Αποξιλωςθ και 
αποκομιδι τθσ όποιασ υφιςτάμενθσ ςτεγάνωςθσ και 
επιμελισ απογφμνωςθ και κακαριςμόσ με 
κατάλλθλα μθχανικά μζςα τθσ τελικισ επιφάνειασ 
γαρμπιλόδεμα και απομάκρυνςθ κάκε χαλαροφ 
ςθμείου, επικάλυψθσ και ςκόνθσ, τυχόν φυτικϊν 
οργανιςμϊν, αλάτων ι λαδιϊν, ςυγκολλθτικϊν 
υλικϊν κ.λπ. Για τθν προετοιμαςία επιφάνειασ κα 
προθγθκεί αποξιλωςθ όλων των καταςκευϊν και 
των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και των 
μθχανθμάτων που υπάρχουν ςτο δϊµα και 
εμποδίηουν ςτθν καταςκευι τθσ μόνωςθσ, για τα 
οποία θ επίβλεψθ κα ορίςει το χϊρο απομάκρυνςισ 
τουσ ι επανατοποκζτθςισ τουσ. Ακολουκεί τοπικι 
αποκατάςταςθ τυχόν ςακρϊν τμθμάτων πλακϊν ι 
ςκυροδζματοσ. Κακαίρεςθ ςακρισ επιφάνειασ 
τςιμεντοκονίασ από όλεσ τισ επιφάνειεσ (οριηόντιεσ, 
λοφκια, ςτθκαία, βάςεισ μθχανθμάτων). Οι ατζλειεσ 
(φωλιζσ) τθσ επιφάνειασ επιδιορκϊνονται και 
εξομαλφνονται με ινοπλιςμζνθ επιςκευαςτικι κονία 
τφπου Θygrosmart Βuilding-F τθσ Alchimica ι 
ιςοδυνάμου (κατανάλωςθ: 1,7 Κg/m²/mm). ωγμζσ 
που πικανόν υπάρχουν ι προκφπτουν, καλφπτονται 

M² 760 
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Ακινα, …./…./…. 
Ο προςφζρων 

με πολυουρεκανικι μαςτίχθ τφπου Hyperseal 25 LM 
τθσ Alchimica ι ιςοδυνάμου. Γίνεται πλιρθσ 
αποκατάςταςθ των ελαττωματικϊν ςθμείων των 
περιμετρικϊν λουκιϊν με ινοπλιςμζνθ 
επιςκευαςτικι κονία τφπου Θygrosmart Βuilding-F 
τθσ Alchimica ι ιςοδυνάμου. Στισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ των περιμετρικϊν ςτθκαίων και ςε όλο 
το φψοσ τουσ γίνεται απομάκρυνςθ ςακρϊν 
επιχριςμάτων κακϊσ επίςθσ απόξεςθ τθσ τελικισ 
ςτρϊςθσ μαρμαροκονιάματοσ και ακολουκεί 
αποκατάςταςθ του επιχρίςματοσ με μία ςτρϊςθ 
ινοπλιςμζνθσ επιςκευαςτικισ κονίασ Θygrosmart 
Βuilding-F τθσ Alchimica ι ιςοδυνάμου, πάχουσ 6 
χιλιοςτϊν.  

Θ.2 

Διάςτρωςθ νζασ ςτεγάνωςθσ: Ρροεπάλειψθ με 
αςτάρι τφπου Universal Primer τθσ Alchimica ι 
ιςοδυνάμου (πολυουρεκανικισ βάςθσ δφο 
ςυςτατικϊν) ςε μία ςτρϊςθ με κατανάλωςθ 
200gr/m². Τελικι επιφάνεια με μία ςτρϊςθ 
Hyperdesmo ADY του οίκου Alchimica ι ιςοδυνάμου 
με κατανάλωςθ 200 gr/m². Το ςτεγανωτικό ςφςτθμα 
που περιγράφθκε παραπάνω (εκτόσ από τισ δφο 
τελευταίεσ ςτρϊςεισ δθλαδι τθσ χαλαηιακισ άμμου 
και θ δεφτερθ ςτρϊςθ βερνικιοφ), εφαρμόηεται και 
ςτα ςτθκαία του δϊματοσ ςε όλο το φψοσ τουσ. 
Επιπλζον εργαςίεσ: Ζλεγχοσ των ρφςεων, τοπικι 
διόρκωςθ των ρφςεων με ινοπλιςμζνο 
επιςκευαςτικό κονίαμα ενόσ ςυςτατικοφ τφπου 
Hygrosmart- Fiber του οίκου Alchimica ι 
ιςοδυνάμου, ςτα ςθμεία του δϊματοσ που 
απαιτείται ςφμφωνα με τθν επίβλεψθ. Θα 
προθγθκεί πολφ καλι προετοιμαςία τθσ επιφανείασ 
με κατάλλθλο αγρίεμα και απόξεςθ για τθν καλι 
αγκφρωςθ με το υπόςτρωμα κατά τθν εφαρμογι 
του υλικοφ. Επιςκευι όλων των υδρορροϊν, 
απόφραξι τουσ από ξζνα υλικά και τοποκζτθςθ 
ειδικισ ςίτασ ςε κάκε υδρορροι. Θ εργαςία κα 
πρζπει να ςυνοδεφεται με 10ετι εγγφθςθ υλικοφ και 
10ετθ εγγφθςθ εργαςίασ ωσ προσ τθν ορκι 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ υγρομόνωςθσ (με 
εφαρμογι από πιςτοποιθμζνο ςυνεργείο του 
προμθκευτι, με προςκόμιςθ κατάλλθλθσ 
βεβαίωςθσ του προμθκευτι ωσ προσ τθν 
εκπαίδευςθ του ςυνεργείου) ενϊ κα περιλαμβάνει 
όλεσ τισ ςυναρμογζσ με τα δομικά ςτοιχεία και τισ 
Θ/Μ υποδομζσ του δϊματοσ (ιςτόσ, εξωτερικζσ 
κλιματιςτικζσ, ψφκτεσ κ.λπ.). 

M² 760 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  Θ ΜΟΝΩΣΘ ΔΩΜΑΤΟΣ     
  

Θ.1 

Ρροςεκτικι αποξιλωςθ, μεταφορά και αποκομιδι όλθσ 
τθσ παλαιάσ θλεκτρολογικισ, μθχανολογικισ εγκατάςταςθσ 
και εξοπλιςμοφ. Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα εςωτερικά 
κανάλια κλιματιςμοφ/εξαεριςμοφ, παροχικά καλϊδια, 
εγκατάςταςθ οπτικισ ίνασ. Οι υφιςτάμενεσ ΚΚΜ κα 
αποκθκευτοφν αρχικά ςτον χϊρο του κτθρίου και μετά από 
εντολι τθσ επίβλεψθσ κα γίνει αποκομιδι μζρουσ ι όλων. 
Το ςυγκεκριμζνο άρκρο περιλαμβάνει οποιοδιποτε κόςτοσ 
γερανοφ, εργατικϊν, ικριωμάτων μπορεί να απαιτθκοφν 
κακϊσ επίςθσ πριν απο οποιαδιποτε αποξιλωςθ, κα 
δινεται ςαφισ εντολι από τθν επίβλεψθ του ζργου 

ΚΑ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ      
  

 
 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΡΟ ΦΡΑ (24%)      
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ΤΜΘΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ &  Φωτιςμοφ» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

  

Α.01 ΕΣΧΑΕΣ ΟΔΕΥΣΘΣ         

Α.01.1 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ,  από 
διάτρθτθ λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 400 mm. 
Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά 
ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

Μ 132,50     

Α.01.2 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, 
φψουσ 60 mm, από διάτρθτθ λαμαρίνα 
εςχαρϊν, πλάτουσ 300 mm.Ρεριλαμβάνονται 
όλα τα απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και 
εξαρτιματα. 

Μ 143,00     

Α.01.3 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ,από 
διάτρθτθ λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 200 mm. 
Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά 
ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

Μ 1203,00     

Α.01.4 

Εςχάρα καλωδίων γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ,  από 
διάτρθτθ λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 100 
mm.Ρεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά ςτιριξθσ και εξαρτιματα. 

Μ 116,00     

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

Α.02 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΕΝΤΙΚΩΝ 

ΡΑΟΧΩΝ       
 

Α.02.1 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
πολικό διατομισ 3 Χ 50+25+25 mm2 για τθν 
κεντρικι παροχι υπογείου. Συμπεριλαμβάνεται 
θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 35,00   
 

Α.02.2 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν 
κεντρικι παροχι ιςογείου. Συμπεριλαμβάνεται 
θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 42   
 

Α.02.3 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν 
κεντρικι παροχι θμιορόφου. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 40   
 

Α.02.4 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν 
κεντρικι παροχι Α ορόφου. Συμπεριλαμβάνεται 
θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 49   
 

Α.02.5 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν 
κεντρικι παροχι Β ορόφου. Συμπεριλαμβάνεται 
θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 55   
 

Α.02.6 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν  
παροχι Θ/Η. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 
και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 91   
 

Α.02.7 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 10 mm2 για τθν  
παροχι ανελκυςτιρα. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 20   
 

Α.02.8 

Αποξιλωςθ και αποκομιδι παλαιϊν παροχικϊν 
καλωδίων ορόφων (όχι κεντρικισ παροχισ 
κτθρίου) και θλεκτρολογικϊν πινάκων και 
υποπινάκων υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ. 

Κ.Α 1   
 

Α.02.9 
Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 25 mm2 για τθν  

Μ 182   
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παροχι κλιματιςτικισ μονάδασ 

Α.02.1
0 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 16 mm2 για τθν  
παροχι κλιματιςτικισ μονάδασ 

Μ 182   
 

Α.02.1
1 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο 
Ρενταπολικό διατομισ 5 Χ 10 mm2 για τθν  
παροχι κλιματιςτικισ μονάδασ 

Μ 80   
 

Α.02.1
2 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου ΝΥΜ 
3Χ2,5 mm2 για τθν ρευματοδότθςθ εςωτερικϊν 
μονάδων κλιματιςμοφ και εξαεριςμοφ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 1250   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

Α.03 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΡΑΟΧΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΤΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΟ ΔΕΘ       

 

Α.03.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου ΝΥΜ 
3Χ2,5 mm2 για τθν ρευματοδότθςθ πριηϊν 
SCHUKO 2Ρ+Γ,εντάςεωσ 16Α. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 6180   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

Α.04 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 
ΡΑΟΧΩΝ ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

ΤΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΟ ΑΔΙΑΛΛΕΙΡΤΘ 
ΡΑΟΧΘ       

 

Α.04.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου ΝΥΜ 
3Χ2,5 mm2 για τθν ρευματοδότθςθ πριηϊν  
SCHUKO 2Ρ+Γ, εντάςεωσ 16Α, 2 ςτοιχείων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςωλινωςθσ  

Μ 4980   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

Α.05 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΟΜΘΜΕΝΘΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΘΣ       
 

Α.05.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου UTP CAT6 
για τθν εγκατάςταςθ τθσ δομθμζνθσ 
καλωδίωςθσ δικτφου LAN - DATA  
Συμπεριλαμβάνεται θ ςωλινωςθ επι 
γυψοςανίδασ ι επι τοίχου οπτοπλινκοδομισ 

Μ 13265   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.06 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ       
 

Α.06.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου UTP 
CAT6 για τθν εγκατάςταςθ του τθλεφωνικοφ 
δικτφου. Συμπεριλαμβάνεται θ ςωλινωςθ επι 
γυψοςανίδασ ι επι τοίχου οπτοπλινκοδομισ 

Μ 12845   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.07 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ       

 

Α.07.1 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου ΝΥΜ 
3Χ1,5 mm2 για τθν ρευματοδότθςθ 
φωτιςτικϊν. Συμπεριλαμβάνεται θ ςωλινωςθ 
επι γυψοςανίδασ ι επι τοίχου 
οπτοπλινκοδομισ 

Μ 3870   
 

Α.07.2 

Εγκατάςταςθ και τοποκετθςθ ανιχνευτϊν 
παρουςίασ.  Ρεριλαμβάνει  όλα τα 
παρελκόμενα,το κουτί ςτιριξθσ και τθν 
καλωδίωςθ 

τεμ 64   
 

Α.07.3 

Εγκατάςταςθ και τοποκετθςθ διακοπτων 
τφπου μπουτόν.  Ρεριλαμβάνει  όλα τα 
παρελκόμενα,το κουτί ςτιριξθσ και τθν 
καλωδίωςθ 

τεμ 82   
 

Α.07.4 Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα GU10 τφπου  τεμ 130   
 





 

Σελίδα 74 

FLASH 2 

Α.07.5 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα GU10 τφπου SOL 
1 MINI 

τεμ 85   
 

Α.07.6 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα ορυκτισ ίνασ 
τφπου FOGLIO Q H 

τεμ 200   
 

Α.07.7 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου CYCLONE 
4D 1400 

τεμ 5   
 

Α.07.8 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου CYCLONE 
1D 700 

τεμ 4   
 

Α.07.9 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου HIGH 
SYSTEM TRIMLESS LED 10+3 

τεμ 13   
 

Α.07.10 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
SPOTLIGHT TRIMLESS LED L620 

τεμ 2   
 

Α.07.11 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 
SPOTLIGHT TRIMLESS LED L1740 

τεμ 20   
 

Α.07.12 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 1430 

τεμ 6   
 

Α.07.13 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 1990 

τεμ 6   
 

Α.07.14 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE 
LED UPDOWN 2836 
 

τεμ 6   
 

Α.07.15 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου LOW 
SYSTEM  LED L875 

τεμ 2   
 

Α.07.16 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα τφπου LOW 
SYSTEM  LED L1435 

τεμ 4   
 

Α.07.17 
Τοποκζτθςθ Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ 
τφπου safety light 

τεμ 86   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.08 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ / CCTV / TV - SAT        
 

A.08.1 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου LIYCY, 
κωρακιςμζνο, τετραπολικό, διατομισ 4χ1 για 
τθν εγκατάςταςθ του δικτφου πυρανίχνευςθσ 

Μ 1370   
 

A.08.2 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου CCTV 100 
για τθν εγκατάςταςθ του κλειςτοφ κυκλϊματοσ 
παρακολοφκθςθσ 

M 480   
 

A.08.3 Καλωδίωςθ μονιτορ CCTV TFT 18,5" M 15   
 

A.08.4 
Καλωδίωςθ Ψθφιακοφ καρταγραφικοφ CCTV 
32 ειςόδων 

Μ 15   
 

A.08.5 Καλωδίωςθ ςκλθροφ δίςκου 3ΤΒ Μ 15   
 

A.08.6 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου 2χ1,5 για 
τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ιχου και 
ςυςτιματοσ access control 

Μ 755   
 

A.08.7 

Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου διανομισ 
ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ, ομοαξονικό, 
αντιςτάςεωσ προςαρμογισ 75Ω, τφπου Vector-
SAT 120 

Μ 450   
 

Α.08.8 
Τοποκζτθςθ κατευκυντικοφ ςτακμοφ 
αναγγελίασ ςθμειακισ αναγνϊριςθσ 

τεμ 6   
 

Α.08.9 Τοποκζτθςθ ανιχνευτι πυρκαιάσ / καπνοφ τεμ 89   
 

Α.08.10 Τοποκζτθςθ θλεκτρικισ φαροςειρινασ τεμ 5   
 

Α.08.11 
Τοποκζτθςθ και προγραμματιςμόσ πίνακα 
πυρανίχνευςθσ 
 

τεμ 5   
 

Α.08.12 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ θχείων οροφισ τεμ 16   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.09 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΛΩΔΙΩΣΘΣ 

ΣΥΝΕΓΕΜΟΥ       
 

A.09.1 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου CORE 4 
για τθν τοποκζτθςθ των παγίδων ςυναγερμοφ 

Μ 940   
 

A.09.2 Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου CORE 6 Μ 4720   
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για τθν τοποκζτθςθ των ραντάρ ςυναγερμοφ 

A.09.3 
Ρλιρθ εγκατάςταςθ καλωδίου τφπου CORE 8 
για τθν τοποκζτθςθ των ςειρινων και 
πλθκτρολογίων 

M 640   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 Α.10 ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ       
 

Α.10.1 

Γενικόσ Θλεκτρικόσ πίνακασ υπογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.10.2 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.10.3 

Θλεκτρικόσ πίνακασ μεςοπατωματοσ  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.10.4 

Θλεκτρικόσ πίνακασ α ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ 

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.10.5 

Θλεκτρικόσ πίνακασ β ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ  

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.10.6 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ανελκυςτιρα πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ, ςτθν κζςθ που υποδεικνφεται 
ςτθν μελζτθ  

ΤΕΜ 1,00   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 Α.11 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ       
 

Α.11.1 
Γενικόσ Θλεκτρικόσ πίνακασ υπογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ. 

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.11.2 
Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςογείου  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.11.3 
Θλεκτρικόσ πίνακασ μεςοπατωματοσ  πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.11.4 
Θλεκτρικόσ πίνακασ α ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.11.5 
Θλεκτρικόσ πίνακασ β ορόφου πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00   
 

Α.11.6 
Θλεκτρικόσ πίνακασ ανελκυςτιρα πλιρθσ 
ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 
τθσ μελζτθσ  

ΤΕΜ 1,00   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.12 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΡΑΣΘΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΡΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ       
 

A.12.1 
Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ρευματοδότθ, 
περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα και το κουτί 
ςτιριξθσ 

τεμ 713   
 

A.12.2 
Τοποκζτθςθ διακοπτϊν τφπου μπουτόν, 
περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα και το κουτί 
ςτιριξθσ 

Μ 82   
 

A.12.3 

Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ κεραιοδότθ, τριπλό, 
επίγεια, δορυφορικι τθλεόραςθ, ράδιο. 
Ρεριλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα και κουτί 
ςτιριξθσ. 

M 7   
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A.12.4 
Τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ και πιςτοποίθςθ πριηϊν 
RJ45 k RJ11, περιλαμβάνονται όλα τα 
παρελκόμενα και το κουτί ςτιριξθσ 

τεμ 474   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.13 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ       
 

A.13.1 
Φωτιςτικό ςϊμα GU10 τφπου  FLASH 2 με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 130   
 

A.13.2 
Φωτιςτικό ςϊμα GU10 τφπου SOL 1 MINI με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 85   
 

A.13.3 
Φωτιςτικό ςϊμα ορυκτισ ίνασ τφπου FOGLIO Q 
H 4000k 

τεμ 200   
 

A.13.4 Φωτιςτικό ςϊμα τφπου CYCLONE 4D 1400 τεμ 5   
 

A.13.5 Φωτιςτικό ςϊμα τφπου CYCLONE 1D 700 τεμ 4   
 

A.13.6 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου HIGH SYSTEM 
TRIMLESS LED 10+3 

τεμ 13   
 

A.13.7 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SPOTLIGHT TRIMLESS 
LED L620 

τεμ 2   
 

A.13.8 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SPOTLIGHT TRIMLESS 
LED L1740 

τεμ 20   
 

A.13.9 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE LED 
UPDOWN 1430 

τεμ 6   
 

A.13.10 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE LED 
UPDOWN 1990 

τεμ 6   
 

A.13.11 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου EASYLINE LED 
UPDOWN 2836 

τεμ 6   
 

A.13.12 Φωτιςτικό ςϊμα τφπου LOW SYSTEM  LED L875 τεμ 2   
 

A.13.13 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου LOW SYSTEM  LED 
L1435 

τεμ 4   
 

A.13.14 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου 3FLINDA IP65 με 
λαπτιρα LED 4000k 

τεμ 36   
 

A.13.15 
Φωτιςτικά αςφαλείασ τφπου SLIM LED LIGHT 
OLYMPIA ELECTRONIC 

τεμ 86   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 

Α.14 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ       
 

A.13.1 
Φωτιςτικό ςϊμα GU10 τφπου  ΣΡΟΤ TERRA PT1 
SMALL 33037 με λαπτιρα LED 4000k, 
απόδοςθσ  

τεμ 24   
 

A.13.2 
Φωτιςτικό ςϊμα BEAM 3 Φ100 ΜΑΥΟ TWO 
WAY LED 30M/30M IP65 3+3X2W WARM 

τεμ 10   
 

A.13.3 
Φωτιςτικό ςϊμα ΣΡΟΤ ΟΟΦΘΣ ROLLER Φ125 
LED 20W IP54 NEUTRAL MEDIUM ΤΙΤΑΝ 

τεμ 5   
 

A.13.4 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SLIM 3 LED IP65 1,03M 
39W (14-39W ΥΘΜ.) NEUTRAL WHITE WW 
ΑΝΟΔΙΩΣΘ, με μεταςχθματιςτι, ςετ ςτιριξθσ 
και connector 4-pole IP68 

τεμ 20   
 

A.13.5 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου ΚΑΝΑΛΙ ΟΟΦΘΣ LOW 
SYSTEM LED 38W L 1435 6100lm NEUTRAL 
ΛΕΥΚΟ 

τεμ 14   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
   

Α.15 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΡΑΣΘΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΡΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ         

A.15.1 
Ρρομικεια πλιρθ ρευματοδότθ (schuko), 
λευκοφ, τφπου Legrand Mosaic 

τεμ 713     

A.15.2 
Ρρομικεια πλιρθ διακόπτθ (button), λευκοφ, 
τφπου Legrand Mosaic 

τεμ 82     

A.15.3 
Ρρομικεια  κεραιοδότθ, τριπλό, επίγεια, 
δορυφορικι τθλεόραςθ, ράδιο, λευκό, τφπου 
Legrand Mosaic 

τεμ 7     

A.15.4 
Ρρομικεια πλιρθ πρίηασ RJ45, CAT6, λευκό, 
τφπου Legrand Mosaic 

τεμ 474     
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Ακινα, …/…/… 
Ο προςφζρων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.15.5 

Ρρομικεια ανιχνευτι κίνθςθσ υπζρυκρων 
ακτίνων, οροφισ 360 μοιρϊν IP55, χωνευτόσ 
με εμβζλεια κίνθςθσ διαμζτρου 6m πλιρθσ, 
ενδεικτικοφ τφπου Legrand 

τεμ 64     

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

 Α.16 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΥΑΝΙΣΧΝΕΥΣΘΣ       
 A.16.1 Ρρομικεια πίνακα πυρανίχνευςθσ 16 ηωνϊν τεμ 1   

 

A.16.2 

Ρρομικεια κατευκυντικόσ ςτακμόσ αναγγελίασ 
(μπουτόν) ςθμειακισ αναγνϊριςθσ, μετά 
βάςεωσ και καλφμματοσ, κατάλλθλοσ για 
επίτοιχθ τοποκζτθςθ 

τεμ 6   
 

A.16.3 
Ρρομικεια Ανιχνευτισ πυρκαϊάσ καπνοφ, μετά 
βάςεωσ, φωτοθλεκτρονικοφ τφπου, 

τεμ 89   
 

A.16.4 Ρρομικεια Θλεκτρικι φαροςειρινα  τεμ 5   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
         ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ (24%) ΕΓΟΥ       
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ΤΜΘΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Αεριςμοφ 

            

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

  

Α.01 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - 

ΧΕΙΙΣΜΟΣ         

Α.01.1 

Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV 
INVERTER, τφπου LG ARUN080LLS0 
ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
22,4 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 24,5 
kW 

ΤΜΧ 2,00     

Α.01.2 

Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV 
INVERTER, τφπου LG ARUN100LLS0 
ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
28,0 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 30,6 
kW 

ΤΜΧ 2,00     

Α.01.3 

Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV 
INVERTER, τφπου LG ARUN120LLS0 
ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
33,6 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 36,7 
kW 

ΤΜΧ 1,00     

Α.01.4 

Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV 
INVERTER, τφπου LG ARUN140LTE5 
ι αντίςτοιχο, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
39,2 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 39,2 
kW 

ΤΜΧ 2,00     

Α.01.5 

Ρρομικεια Εξωτερικι μονάδασ VRV 
INVERTER, τφπου LG ARUN160LTE5 
ι αντίςτοιχο,  ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
44,8 kW, κερμικισ απόδ. Qκ = 44,8 
kW 

ΤΜΧ 1,00     

Α.01.6 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU07GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 2,2 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 2,5 kW 

ΤΜΧ 5,00     

Α.01.7 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU09GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 2,8 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 3,2 kW 

ΤΜΧ 5,00     

Α.01.8 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU12GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 3,6 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 4,0 kW 

ΤΜΧ 11,00     

Α.01.9 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU15GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 4,5 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 5,0 kW 

ΤΜΧ 20,00     

Α.01.10 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU18GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 5,6 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 6,3 kW 

ΤΜΧ 9,00     

Α.01.11 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU21GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 6,0 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 6,8 kW 

ΤΜΧ 1,00     

Α.01.12 
Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 

ΤΜΧ 4,00     
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ARNU24GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 7,1 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 8,0 kW 

Α.01.13 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "καςζτασ", τφπου 
ARNU36GTRC4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 10,6 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 11,9 kW 

ΤΜΧ 2,00     

Α.01.14 

Ρρομικεια Εςωτερικισ μονάδα 
VRV τφπου "δαπζδου - εμφανζσ", 
τφπου ARNU18GCFA4 ι αντίςτοιχο, 
ψυκτικισ απόδ. Qψ = 5,6 kW 
κερμικισ απόδ. Qκ = 6,3 kW 

ΤΜΧ 4,00     

Α.01.15 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ψυκτικοφ διακλαδωτιρα (Joint), 
τφπου ARBLN01621 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 26,00     

Α.01.16 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ψυκτικοφ διακλαδωτιρα (Joint), 
τφπου ARBLN03321 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 21,00     

Α.01.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ψυκτικοφ διακλαδωτιρα (Joint), 
τφπου ARBLN07121 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 6,00     

Α.01.18 
Ρρομικεια τοπικοφ χειριςτιρίου 
εςωτερικϊν μονάδων, τφπου 
PREMTBB10 ι αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 61,00     

Α.01.19 
Ρρομικεια κεντρικοφ χειριςτιρίου 
VRV, τφπου PACS4B000 ι 
αντίςτοιχου 

ΤΜΧ 1,00     

Α.01.20 

Ρρομικεια αντλίασ κερμότθτασ 
τφπου "τοίχου", τφπου 
P24EN.NSK/P24EN.UUE ι 
αντίςτοιχου, ψυκτικισ απόδ. Qψ = 
6,6 kW κερμικισ απόδ. Qκ = 7,5 kW 

ΤΜΧ 1,00     

  ΣΥΝΟΛΟ        
 Α.02 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         

Α.02.1 

Τοποκζτθςθ εςωτερικϊν μονάδων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία και 
κάκε απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό 
για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ με 
βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, 
τθν ανάρτθςθ μζςου 
αντικραδαςμικϊν παρεμβυςμάτων, 
ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
νεροφ/freon και αποχζτευςθσ, 
θλεκτρικισ παροχισ και 
αυτοματιςμοφ, τθν καλωδίωςθ 
επίτοιχου χειριςτθρίου. Στθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνεται θ εκκίνθςθ κ 
κζςθ ςε λειτουργία. 

ΤΜΧ 61,00     

Α.02.2 

Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν μονάδων. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία και 
κάκε απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό 
για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ με 
βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, 
τθν ανάρτθςθ μζςου 
αντικραδαςμικϊν παρεμβυςμάτων, 
ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
νεροφ/freon και αποχζτευςθσ, 
θλεκτρικισ παροχισ και 
αυτοματιςμοφ. Στθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνεται θ εκκίνθςθ κ 
κζςθ ςε λειτουργία κακϊσ και θ 
μεταφορά, χριςθ γερανοφόρου και 

ΤΜΧ 8,00     
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τελικι τοποκζτθςθ 

Α.02.3 

Τοποκζτθςθ μονάδασ split. 
Συμπεριλαμβάνεται θ εργαςία και 
κάκε απαραίτθτο ςυνδετικό υλικό 
για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ με 
βάςθ τθν μεϋλετθ, τθσ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τθν επίβλεψθ, 
τθν ανάρτθςθ μζςου 
αντικραδαςμικϊν παρεμβυςμάτων, 
ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
νεροφ/freon και αποχζτευςθσ, 
θλεκτρικισ παροχισ και 
αυτοματιςμοφ, τθν καλωδίωςθ 
επίτοιχου χειριςτθρίου. Στθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνεται θ εκκίνθςθ κ 
κζςθ ςε λειτουργία. 

ΤΜΧ 1,00     

Α.02.4 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 1 1/8'' - 1/2''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 
δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Μ 88,00     

Α.02.5 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 7/8'' - 3/8''.  Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 
δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 

Μ 122,00     
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απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Α.02.6 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 3/8'' - 3/4''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 
δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Μ 87,00     

Α.02.7 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 3/8'' - 5/8''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 
δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Μ 96,00     

Α.02.8 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 1/4'' - 1/2''. Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 

Μ 174,00     
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δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Α.02.9 

Ηεφγοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 
μονωμζνων μαηί με το καλϊδιο 
αυτοματιςμοφ 1/4'' - 1/2'' (split). Θ 
μόνωςθ αποτελείται από υλικό 
κλειςτισ κυταρρικισ δομισ, 
ελάχιςτου πάχουσ 9μμ, κατάλλθλθ 
για R-410A, που περιλαμβάνει τισ 
δφο χάλκινεσ ςωλθνϊςεισ υγρισ 
και άεριασ φάςθσ του ψυκτικοφ 
μζςου, τθν μόνωςθ, τα καλϊδια 
τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ 
εςωτερικοφ - εξωτερικοφ 
μθχανιματοσ, εντόσ εφκαπτου 
πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
ςωλινα, τθν πλαςτικι επικάλυψθ 
των ανωτζρω. Στουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ, κα πρζπει να είναι 
επιπρόςκετα μονωμζνο με λινάτςα 
εμποτιςμζνθ ςε ακρυλικό. 
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά τθσ 
γραμμισ (μοφφεσ,ταφ, καμπφλεσ 
κτλ), τα μικρουλικά ςυνδζςεωσ, 
ςτερεϊςεωσ κ εργαςία, ςφμφωνα 
πάντα με τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 

Μ 20,00     

Α.02.10 

Αποχζτευςθ ςυμπυκνωμάτων PVC 
Φ32. Συμπεριλαμβάνεται θ 
προμικεια υλικοφ, τοποκζτθςθ και 
όλα τα απαιτοφμενα μικρουλικά 

Μ 500,00     

Α.02.11 
Τοποκζτθςθ χειριςτθρίων 
εςωτερικοφ χϊρου 

ΤΜΧ 61,00     

Α.02.12 
Τοποκζτθςθ κεντρικοφ 
χειριςτθρίου  

ΤΜΧ 1,00     

Α.02.13 Συμπλιρωςθ freon R-410  KGR 57,00     

Α.02.14 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
αντικραδαςμικϊν βάςεων  

ΤΜΧ 32,00     

Α.02.15 

Εςχάρα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, 
φψουσ 60 mm, από διάτρθτθ 
λαμαρίνα εςχαρϊν, πλάτουσ 300 
mm.Ρεριλαμβάνονται όλα τα 
απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και 
εξαρτιματα. 

M 85,00     

  ΣΥΝΟΛΟ        
 Β.01 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΕΙΣΜΟΥ       
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Β.01.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε 
λειτουργία εναλλάκτθ αζρα-αζρα, 
μζγιςτθσ παροχισ 5000m3/h - 
250Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, 
χριςθ γερανοφόρου, πλιρθ 
τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με 
αντικραδαςμίκο παρζμβυςμα ι 
βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ 
χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.01.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε 
λειτουργία εναλλάκτθ αζρα-αζρα, 
μζγιςτθσ παροχισ 4000m3/h - 
250Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, 
χριςθ γερανοφόρου, πλιρθ 
τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με 
αντικραδαςμίκο παρζμβυςμα ι 
βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ 
χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.01.3 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε 
λειτουργία εναλλάκτθ αζρα-αζρα, 
μζγιςτθσ παροχισ 3500m3/h - 
180Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, 
χριςθ γερανοφόρου, πλιρθ 
τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με 
αντικραδαςμίκο παρζμβυςμα ι 
βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ 
χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.01.4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε 
λειτουργία εναλλάκτθ αζρα-αζρα, 
μζγιςτθσ παροχισ 2000m3/h - 
150Pa, με χειριςτιριο inverter. Το 
άρκρο περιλαμβάνει μεταφορά, 
χριςθ γερανοφόρου, πλιρθ 
τοποκζτθςθ ςε λειτουργία 
(ςφνδεςθ, ανάρτθςθ με 
αντικραδαςμίκο παρζμβυςμα ι 
βάςθ ςτιριξθσ, ςφνδεςθ αγωγϊν, 
θλεκτρικι ςφνδεςθ και καλωδίωςθ 
χειριςτθρίου. 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.01.5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςε 
λειτουργία εξαεριςτιρα λουτροφ, 
ακόρυβου, Φ100μμ, πλιρθσ με 
τάμπερ αντεπιςτροφισ, 
ςυνδεδεμζνο ςτο κφκλωμα 
φωτιςμοφ (αιςκθτιρα) των 
λουτρϊν. Με παροχι 100-200μ3/h, 
ΙP44. Δθλαδι προμικεια, 
προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και 
ςφνδεςθ ςε όλα τα δίκτυα 
αεραγωγϊν και θλεκτρικϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
μικρουλικϊν, δοκιμι και παράδοςθ 
ςε κανονικι λειτουργία 

ΤΜΧ 16,00   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 Β.02 ΑΕΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΙΣΜΟΥ       
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Β.02.1 

Αεραγωγόσ από γαλβανιςμζνθ 
λαμαρίνα ορκογωνικισ ι κυκλικισ 
διατομισ, οποιαςδιποτε 
διάςταςθσ, κθλυκωτόσ ι 
φλατηωτόσ, καταςκευαςμζνοσ 
ςφμφωνα με τουσ Αμερικάνικοφσ 
κανονιςμοφσ. Ρεριλαμβάνονται 
πάςθσ φφςεωσ ειδικά τεμάχια, 
καμπλφλεσ, γωνίεσ κτλ, 
κατευκυντιρεσ άερα, διαφράγματα 
διαχωριςμοφ και ρυκμίςεωσ 
ποςότθτασ αζρα, ςτόμια λιψεωσ 
και απόρροψεισ αζρα, με τισ 
ενιςχφςεισ από μορφοςίδερο, με τα 
ειδικά προφίλ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ςφνδεςθ 
τεμαχίων αεραγωγϊν, 
διαμορφωμζνεσ ενιςχυτικζσ γωνίεσ, 
γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ, ροδζλεσ 
κτλ., θ ανάρτθςθ ςτα δομικά 
ςτοιχεία από ςτρατηαριςμζνα 
προφίλ βαρζωσ τφπου, μεταλλικά 
βφςματα, γαλμανιςμζνεσ ντίηεσ κτλ. 
Επίςθσ, τα υλικά ςτεγάνωςθσ για 
τθν εργαςία καταςκευισ. 
εγκατάςταςθσ και ρφκμιςθσ. 

KGR 3500,00   
 

Β.02.2 

Θερμικι μόνωςθ επιφανειϊν 
αεραγωγϊν ι ςωλινων με πλάκεσ 
από αφρϊδεσ ελαςτικό τφπου 
Frelen, πάχουσ 10μμ. Οι πλάκεσ 
επικολοφνται ςτθν επιφάνεια των 
αεραγωγϊν ι των ςωλθνϊςεων με 
ειδικι κόλλα και ςτεγανοποιοφνται 
ςε όλουσ τουσ αρμοφσ με πλαςτικι 
ταινία. Δθλαδι προμικεια, 
μεταφορλα επι τόπου του ζργου, 
με τα απαραίτθτα υλικά και 
μικρουλικά ςτερζωςθσ και τθν 
απαιτοφμενθ εργαςία πλιρουσ 
τοποκζτθςθσ. 

Μ2 390,00   
 

Β.02.3 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ελαςτικϊν ςυνδζςμων 

Μ 50,00   
 

Β.02.4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου χωρίσ 
μόνωςθ Φ100μμ, κυκλικισ 
διατομισ, με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 250,00   
 

Β.02.5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου χωρίσ 
μόνωςθ Φ125μμ, κυκλικισ 
διατομισ, με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 100,00   
 

Β.02.6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ150μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 

Μ 130,00   
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ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Β.02.7 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ180μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 700,00   
 

Β.02.8 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ200μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 10,00   
 

Β.02.9 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ250μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 40,00   
 

Β.02.10 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ300μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 40,00   
 

Β.02.11 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
αεραγωγοφ εφκαπτου με μόνωςθ 
Φ350μμ, κυκλικισ διατομισ, με 
πολυεςτερικι μεμβράνθ, διπλϊν 
τοιχωμάτων, με μόνωςθ 
υαλοβάμβακα ι άλλου ιςοδφναμου 
υλικοφ με τα ειδικά εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, τα υλικά και 
μικρουλικά και τθν εργαςία 
τοποκζτθςθσ για παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία. 

Μ 20,00   
 

Β.02.12 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
χειροκίνθτου διαφράγματοσ 
ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 50χ15 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.13 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
χειροκίνθτου διαφράγματοσ 

ΤΜΧ 1,00   
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ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 50χ25 

Β.02.14 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
χειροκίνθτου διαφράγματοσ 
ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 25χ25 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.02.15 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
χειροκίνθτου διαφράγματοσ 
ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 35χ25 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.16 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
χειροκίνθτου διαφράγματοσ 
ρφκμιςθσ παροχισ αζρα (Volume 
Damper), διαςτάςεων 85χ30 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 30χ30cm 

ΤΜΧ 13,00   
 

Β.02.18 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 25χ25cm 

ΤΜΧ 42,00   
 

Β.02.19 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 40χ40cm 

ΤΜΧ 13,00   
 

Β.02.20 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 35χ35cm 

ΤΜΧ 10,00   
 

Β.02.21 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 45χ45cm 

ΤΜΧ 6,00   
 

Β.02.22 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 55χ55cm 

ΤΜΧ 6,00   
 

Β.02.23 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 20χ20cm 

ΤΜΧ 18,00   
 

Β.02.24 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 15χ15cm 

ΤΜΧ 8,00   
 

Β.02.25 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 300χ15cm 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.02.26 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 250χ15cm 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.02.27 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 200χ10cm 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.28 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
κιβωτίου ςτομίων μονωμζνα, 
διαςτάςεων 100χ20cm 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.29 

Εργαςία διαχωριςμοφ, επιλογισ 
υφιςτάμενων κιβωτίων ςτομίων για 
επαναχρθςιμοποίθςθ 
(εγκατάςταςθ) τουσ και μθ χριςθ 
των προτεινόμενων νζων κιβωτίων 
ςτομίων ςτα άρκρα Β.02.17 ζωσ 
Β.02.28. Συμπεριλαμβάνει πλιρθ 
εργαςία, εγκατάςταςθ, με όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά. Θ τιμι 
αφορά μονάδα τεμαχίου για όςα 
κιβϊτια ςτομίων επιλεχκοφν και 
τοποκετθκοφν τελικά ςτο ζργο. Θ 
ςυνολικι δαπάνθ κα διαμορφωκεί 
μετά από επιμζτρθςθ 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.30 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ΤΜΧ 7,00   
 





 

Σελίδα 87 

ςτομίου ΟΚ4 + D30x30cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

Β.02.31 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D30x30cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 6,00   
 

Β.02.32 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D25x25cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 21,00   
 

Β.02.33 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D25x25cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 21,00   
 

Β.02.34 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D35x35cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 5,00   
 

Β.02.35 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D35x35cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 5,00   
 

Β.02.36 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D40x40cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 6,00   
 

Β.02.37 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D40x40cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 7,00   
 

Β.02.38 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D45x45cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.02.39 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D45x45cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.02.40 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D55x55cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.02.41 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D55x55cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 3,00   
 

Β.02.42 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D20x20cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 8,00   
 

Β.02.43 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D20x20cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 8,00   
 

Β.02.44 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΟΚ4 + D15x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00   
 

Β.02.45 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου ΑΣ + D15x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00   
 

Β.02.46 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ςτομίου διςκοβαλβίδασ για 
αεραγωγοφσ Φ150μμ 

ΤΜΧ 17,00   
 

Β.02.47 

Εργαςία διαχωριςμοφ, επιλογισ 
υφιςτάμενων ςτομίων για 
επαναχρθςιμοποίθςθ 
(εγκατάςταςθ) τουσ και μθ χριςθ 
των προτεινόμενων νζων ςτομίων 
ςτα άρκρα Β.02.30 ζωσ Β.02.45. 
Συμπεριλαμβάνει πλιρθ εργαςία, 
εγκατάςταςθ, με όλα τα 
απαιτοφμενα μικρουλικά. Θ τιμι 
αφορά μονάδα τεμαχίου για όςα 
ςτόμια επιλεχκοφν και 
τοποκετθκοφν τελικά ςτο ζργο. Θ 
ςυνολικι δαπάνθ κα διαμορφωκεί 
μετά από επιμζτρθςθ 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.48 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ΤΜΧ 2,00   
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Ακινα, …/…/… 
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γραμμικοφ ςτομίου + D 300x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

Β.02.49 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
γραμμικοφ ςτομίου + D 250x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 2,00   
 

Β.02.50 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
γραμμικοφ ςτομίου + D 200x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.51 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
γραμμικοφ ςτομίου + D 100x15cm, 
χρωματιςμόσ επιλογισ επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 1,00   
 

Β.02.52 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κφρασ 
60χ15, χρωματιςμόσ επιλογισ 
επίβλεψθσ 

ΤΜΧ 4,00   
 

Β.02.53 

Συνολικζσ διαμορφϊςεισ καναλιϊν 
για κολάρα και μοφφεσ ευκάπτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
μικρουλικϊν και εργαςίασ 

ΤΜΧ 155,00   
 

Β.02.54 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
καμπότ εξωτερικϊν καναλιϊν. 

ΤΜΧ 7,00   
 

  ΣΥΝΟΛΟ        
 

      
  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ (24%) ΕΓΟΥ       
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV - Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

(Διατίκεται ςε ξεχωριςτό αρχείο, ςε μορφι .pdf και .xml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

      ΔΘΜΘΤΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 




