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ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΝΠΙΔ) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: π. Ιωακείμ Καρανδινός 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9  
Τ.Κ. : 70400 ΜΟΙΡΕΣ 
ΤΗΛ:28920-22208/6973981584-  

FΑΧ: 28920-24804 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.imga.gr/politistiko-kentro-2/  
E-MAIL: ioakim27@gmail.com 
 

 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Αποφ.  Πρακτ. 2/2-4-2021) 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ.» 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτή Διαδικασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάση τιμής 

ΗΜΕΡΟΜ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ  9/04/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 08:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦ 24/04/2021 Ημέρα: Σάββατο Ώρα: 14:00 μ.μ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Πολιτιστικό Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως  
Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΑΝΑΔΟΧΟΥ για την Eκτέλεση Oικοδομικών Eργασιών, την 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, του έργου  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR 

(VIRTUALREALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ 

http://www.imga.gr/politistiko-kentro-2/
mailto:promithies@nosokomeiokalamatas.gr
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Τ.Π. CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ 

ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
335,310.17€+ 80,474.44€=415,784.60 € 

συμπ/νου ΦΠΑ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18 μήνες 
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Έχοντας υπόψη: 

1. την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017 (Β΄4285) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 
και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, όπως ισχύει κάθε φορά.  

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 2800/30-6-2020 Απόφαση ένταξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR 
(VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ» με κωδικό 
ΟΠΣΑΑ 0016524071 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020. 

3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 06/18-08-2020 Υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και 
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, και το 
Παράρτημα ΙΙ αυτής με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της πράξης / έργου 

4. Τον Κανονισμό Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 

5. Προέγκρισης οικοδομικής άδειας με Α.Δ. πράξης 213196/16-3-2021  

Την οικοδομική άδεια με Α/Α 219472 της Υ.ΔΟΜ. Εκκλησίας Κρήτης με ημερομηνία έκδοσης 2-4-2021, με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΠΕΖΑΝΩΝ και με κύριο του έργου το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ, συνολικού 

προϋπολογισμού 415,784.60  ευρώ (αριθμητικώς τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα  λεπτά) 

συμπ/νου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής σύμφωνα με τα 

κριτήρια σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Στο κτίριο του Παλαιού Ηγουμενείου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης εξωτερικής τοιχοποιίας από αργολιθοδομή, στατική 

ενίσχυση με κατασκευή ελκυστήρων περίσφιξης, αντικατάσταση στέγης εσωτερικών δαπέδων και ψευδοροφών, αντικατάσταση παλαιών 

εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, συντήρηση ξύλινων στοιχειών εσωτερικά (σκάλα-πόρτες) καθώς και δομικές επισκευές στα επιχρίσματα. 

Παρακάτω αναλύονται οι εργασίες που απαιτούνται, καθώς και ο προϋπολογισμός τους. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την πλήρη 

περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης τεχνικής έκθεσης Παράρτημα (Α). 

Α.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. Η υφιστάμενη κατάσταση. 
2. Οι μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  όπως αυτές έχουν εγκριθεί. 
3. Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον Αναθέτοντα, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω. 

Α.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η       Ε Ρ Γ Α Σ Ι ΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ. 

               

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ              

               

2.01 Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων των επικαλύψεων  
από οποιοδήποτε υλικό) με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών. 

               

Επιφάνεια στέγης με κλίση      147.13 m2      

Τελική ποσότητα       147.13 m2     



5 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

2.03 Καθαίρεση λιθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών. 

α) Βόρεια όψη μεγάλωμα παραθύρου και μετατροπή σε πόρτα για είσοδο ΑΜΕΑ     

Μήκος   πλάτος   ύψος           

0.90 x 0.60 x 2.00   = 0.08 
 

 

   1.08 m3  

β) Περιμετρικά  στο σενάζ της στέγης           

47.00 x 0.60 x 0.30   = 8.46    8.46 m3  

γ) Καθαίρεση Μεσοπατώματος Αργολιθοδομής περιμετρικά των δοκών για τοποθέτηση    

48.00 x 0.60 x 0.50   = 14.40    14.40 m3  

            23.94 m3  

               

Τελική ποσότητα  23.94 m3          

               

2.05 Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος με αδιατάρακτη κοπή, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών. 

α)Κόψιμο μπαλκονιού Βόρειας όψης           

1)Τουαλέτα                

μήκος (μ.)  βάθος(εκατ.) Τεμ.           

1.50 x 20.00     = 30.00 μ*εκατ.     

2)Μπαλκόνι               

19.80 x 20.00     = 396.00 μ*εκατ.     

3)Φουρούσια Μπαλκονιού            

2.00 x 20.00     = 40.00 μ*εκατ.     

β)Κόψιμο  μπαλκονιού Νότιας  όψης           

1)Φουρούσια Μπαλκονιού            

1.60 x 20.00     = 32.00 μ*εκατ.     

2)Μπαλκόνι               

4.00 x 26.00     = 104.00 μ*εκατ.     

3)Στηθαίο               

6.00 x 11.00     = 66.00 μ*εκατ.     

γ)Κόψιμο  Περιμετρικού σενάζ στην στέψη του κτηρίου        
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47.06 x 30.00     = 1,411.80 μ*εκατ.     

δ)Κόψιμο  δαπέδων για δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ          

5.00 x 30.00     = 150.00 μ*εκατ.     

               

               

Τελική ποσότητα  2,229.80 μ*εκ          

               

2.08 Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών.    

1)Εξωτερικές όψεις             

Βόρεια    95.62 μ2          

Ανατολική    70.16 μ2          

Νότια     110.54 μ2          

Δυτική    29.24 μ2          

    305.56           

               

1)Εσωτερικές όψεις  περίμετρος  x ύψος         

Δωμάτια ισογείου  84.70 μ.μ. 3.80 μ. = 321.86      

Δωμάτια ορόφου  84.70 μ.μ. 3.50 μ. = 296.45      

         618.31      

               

Τελική ποσότητα  923.87 μ2          

               

2.11 Καθαίρεση κουφωμάτων (ξύλινων, σιδηρών, αλουμινίου κτλ.) χωρίς προσοχή για την διατήρηση των κουφωμάτων, 
 με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών. 

               

1)Εξωτερικές όψεις             

1)Εξωτερικές όψεις             

Βόρεια  1.83+0.55+1.03+1.93+2.55+1.92 μ2 = 9.81   μ2   

Ανατολική  1.92+2+2+1.89  μ2 = 7.81   μ2   

Νότια   1.93*4τεμάχια +2.83+4.21 μ2  μ2 = 14.76   μ2   
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Δυτική  1.93*2τεμάχια  μ2  μ2 = 3.86   μ2   

         36.24      

               

Τελική ποσότητα  36.24 μ2          

               

2.14 Αφαίρεση ξύλινων ψευδοροφών πρώτου ορόφου και ισογείου(στα δύο δωμάτια και τον διάδρομο  
συμπεριλαμβανομένου  του σκελετού του με την μεταφορά των καθαιρεμένων προιόντων.  

               

1)Εξωτερικές όψεις(Σχέδιο Προτ.3.4)           

Πρώτος όροφ. 18.10+13.48+19.65+13.62+18.15 μ2 = 83.00  μ2    

Ισόγειο  18.10+17.12+18.34 μ2 = 53.56  μ2    

               

Τελική ποσότητα  136.56 μ2          

               

               

2.15 Αφαίρεση ξύλινων δαπέδων μεσοπατώματος και ισογείου και του σκελετού του και μεταφορά των  
καθαιρεμένων προϊόντων. 

               

Ισόγειο   Γραφείο Ιεράς Συνάξεως   19.00 μ2      

  Γραφείο Ηγουμενο Συμβουλίου  14.00 μ2      

               

Όροφος   Αίθουσα Φύλαξης Κειμηλίων   19.00 μ2      

  Διάδρομος      18.00 μ2      

  Αίθουσα Φύλαξης Κειμηλίων   19.00 μ2      

  Δωμάτιο Φιλοξενίας    12.00 μ2      

  Επιτροπικό     14.10 μ2      

        115.10       

Τελική ποσότητα  115.10 μ2          

               

2.16 Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων .       
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Από άρθρο 2.08 έχουμε   =  923.87 μ2        

               

2.17Καθαρισμός αρμών λιθοδομής (σε βάθος 5 εκατ.) διά μηχανικού και χειρονακτικού τρόπου και εφαρμογή 
υδροβολής υψηλής πίεσης για το ξέπλυμα της λιθοδομής. 

               

Από άρθρο 2.08 έχουμε   =  923.87 μ2        

               

               

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ               

               

3.02 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, πεζοδρομίων κτλ.   

 κατηγορίας μέχρι C20/25.            

Περιμέτρικά τοιχοποιίας στέψη της στέγης  κατασκευάζεται μια στρώση πάχους 10 εκατοστών για την έδραση 
των ξύλων στέγης 

               

πε/τρος x πλάτος x πάχος           

47.00 x 0.60  0.10   = 2.82 m3      

               

               

Τελική ποσότητα  2.82 m3          

               

3.03Οπλισμένο σκυρόδεμα.           

Κατ ΄εκτίμηση υπολογίζονται            

τοιχεία πλευρικά  = 5.00 m3          

δάπεδα εσω και έξω = 3.00 m3          

               

Τελική ποσότητα  8.00 m3          

               

3.07 Ελαφρομπετόν.             

Δάπεδο λουτρών ισογείου και πρώτου ορόφου          

Eμβαδόν λουτρών  4.00 m2          
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εμβαδόν  πάχος             

4.00 x 0.15     = 0.60 m3      

παράθυρα ποδιές             

τεμάχια  πλάτος  πάχος  βάθος         

18.00 x 1.00 x 0.15 x 0.60 = 1.62 m3      

        2.22 m3      

               

Τελική ποσότητα  2.22 m3          

               

3.11 Ενέματα.              

Συνολικός όγκος  τοιχοποιίας            

Εξωτερικές τοιχοποιίες              

περίμετρος   πάχος  ύψος            

45.00 x 0.50 x 8.70   = 195.75    195.75 m3  

Εσωτερικές τοιχοποιίες             

περίμετρος   πάχος  ύψος            

28.43 x 0.50 x 7.60   = 108.00    108.00 m3  

            303.75 m3  

Σύνολο    303.75 m3          

Κατ ΄εκτίμηση υπολογίζουμε 15% ότι θα απαιτηθούν ενέματα       

Τελική ποσότητα  45.56 m3 σε  λίτρα   45,563     

3.12 Ελκυστήρες περίσφιγξης με τα ειδικά τεμάχια.         

Υπολογίζουμε ελκυστήρες Φ20 ποιότητας S360          

Εξωτερικές τοιχοποιίες              

περίμετρος                

45.64            45.64 μ.μ. 

Εσωτερικές τοιχοποιίες             

περίμετρος                

40.42            40.42 μ.μ. 
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            86.06 μ.μ. 

               

Τελική ποσότητα  86.06 μ.μ.          

               

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ              

               

4.01  Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη.     

Κλεισίματα στέγης περιμετρικά            

περιμ.  πάχος   ύψος           

46.00 x 0.60 x 0.60   = 16.56   m3    

           m3    

Τελική ποσότητα  16.56 m3          

               

               

4.06 Οπτοπλινθοδομές δρομικές           

Λουτρό ισογείου              

3.00 x 3.80     = 11.40   m2    

Λουτρό ορόφου             

2.83 x 3.50     = 9.91   m2    

        21.31   m2    

               

Τελική ποσότητα  21.31 m          

               

4.11 Σενάζ τοιχοποιίας μονό οπλισμένο (πλάτος εώς 15 cm).       

Λουτρά τοιχοποιίες              

Άρθρο 4.06                

3.00 x 2     = 6.00   m    

2.83 x 2     = 5.66   m    

        11.66   m    

               

Τελική ποσότητα  11.66 m          
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ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ              

               

6.01 Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματατριπτά, τριών ή τεσσάρων στρώσεων.  

Από άρθρο 2.08 έχω -εσωτερικές τοιχοποιίες   618.31 m2      

Λουτρά ισογείου και 1ου ορόφου           

άρθρο 4.06     21.31 m2 x2 πλευρές 42.62 m2      

        660.93       

               

Τελική ποσότητα  660.93 m2          

               

6.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελείωμα αρτιφισιέλ.       

Από άρθρο 2.08 έχω -εξωτερικές τοιχοποιίες   305.56 m2      

               

Τελική ποσότητα  305.56 m2          

               

6.05 Μεταλλικά ή πλαστικά πλέγματα για επιχρίσματα.        

Από άρθρο 2.08 έχω - τοιχοποιίες     923.87 m2      

        923.87       

               

Τελική ποσότητα  923.87 m2          

               

6.06 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών .         

Από άρθρο 6.05 έχω - τοιχοποιίες     923.87 m2      

               

               

Τελική ποσότητα  923.87 m2          

               

               

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ            
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7.07 Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης και ηχομόνωσης από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκατ. στο μεσοπάτωμα. 

Από σχέδιο κατόψεων              

97.00 m2           97.00 m2  

               

               

7.08 Περιμετρική μόνωση από ασφαλτόπανο στην στέγη(πάνω από τις τοιχοποιίες τις εξωτερικές). 

Πε/τρος x πλάτος              

45.60 x 1.45     =     66.12 m2  

            66.12 m2  

               

Τελική ποσότητα  66.12 m2          

               

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ              

               

8.03 Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - ψαλίδια) με επικάλυψη κεραμίδια - 
 εσωτερική όψη εμφανούς κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ. 

               

Από άρθρο 2.01 έχω       147.13 m2      

               

8.14 Νέα ψευδοροφή  ισογείου από ξύλο καστανιάς πάχους 3 εκατ.      

Από σχέδιο προτ.ΠΡ-3,4 έχω            

18.34+13.75+17.12+18.10+13.42 m2   80.73 m2      

               

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ              

               

9.01 Με πλακίδια πορσελάνης.           

λουτρά               

5.50 x 2.00     = 11.00 m2      

5.00 x 2.00     = 10.00 m2      

κουζίνα                

1 x 1.60     = 0.96 m2      
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Τελική ποσότητα  21.96 m2          

               

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ             

               

10.02 Κατώφλια, ποδιές παραθύρων, επίστρωση στηθαίων, μπαλκονιών, κτλ      

με μάρμαρο πλάτους 26 έως 50 cm.           

Ποδιές παραθύρων              

Ισόγειο                

8 τεμάχια   μήκος   1.00    8.00 m      

1ος Όροφος               

8 τεμάχια   μήκος   1.00    8.00 m      

               

Τελική ποσότητα       16.00  m   16.00 m  

               

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης.         

λουτρά               

    2.00   = 2.00 m2      

    1.51   = 1.51 m2      

        3.51 m2      

               

Τελική ποσότητα  3.51 m2          

               

10.16 Επιστρώσεις δαπέδων με λωρίδες δρυός .         

Από σχέδιο Πρόταση 1,2 'εχω           

Δάπεδο ισογείου              

19+14 m2      = 33.00 m2      

Δάπεδο ορόφου             

19+12+14.10+17.3+18 m2    = 80.40 m2      

               

Τελική ποσότητα  113.40 m 
 

m       113.40 m  
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10.21 Περιθώρια (σοβατεπί) ξύλινων δαπέδων.         

Από σχέδιο Πρόταση 1,2 'εχω για το ισόγειο          

17.3+15.10   m    =32.40     32.40 m  

Από σχέδιο Πρόταση 1,2 'εχω για τον 1ο όροφο          

17.3+15.20+17.25+15+21 m    =85.75     85.75 m  

            118.15 m2  

               

Τελική ποσότητα  118.15 m2          

               

               

10.22 Κατασκευή και τοποθέτηση πέτρινων στοιχείων εξώστη Νότιας πλευράς  που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:  
1)φουρούσια τεμάχια τέσσαρα και 2) λίθινες πλάκες τεμάχια τρία σύμφωνα με τα σχέδια. 

               

Νότια πλευρά Πρώτου ορόφου            

Κατ ΄εκτίμηση από τα σχέδια υπολογίζεται ποσότητα 3 μ3. 
Έχουν υπολογιστεί  το κόψιμο της πέτρας  
α) τέσσερα φουρούσια και β) τρεις πλάκες λίθινες  

               

Τελική ποσότητα  1.00 τεμάχιο         

               

               

10.23 Προμήθεια και τοποθέτηση κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2.1 εκατ. στο μεσοπάτωμα κάτω από 
το δάπεδο για την εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας. 

               

Από άρθρο 10.16 έχω       80.40 m2      

               

Τελική ποσότητα  80.40 m2          

               

10.24 Γείσο από δύο πλάκες πωρόλιθου σκληρού   πάχους 5 εκατ. το κάθε κομμάτι.    

               

Από σχέδιο Πρότ.1,2      47.00 m      
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Τελική ποσότητα  47.00 m2          

               

ΠΛΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ       

               

               

11.21 Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση εσωτερικών θυρών.       

Εσωτερικές  πόρτες              

Μονές   1.20 x 2.9 μ x 6 τεμ. x 2 π =41.76      

διπλές   1.40 x 2.90 x 4 τεμ. x 3 π =32.5 m2     

               

               

Τελική ποσότητα  74.24 m2          

               

               

11.22  Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση ξύλινης υπάρχουσας σκάλας.     

               

     
1 

 

τεμ. 
      

1 τεμ. 

               

11.23 Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα ενεργειακά   
 και τρικολλητήξυλειά καστανιάς -πρώτου ορόφου (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

               

Παράθυρα Ορόφου              

  8 τεμ.             

               

Τελική ποσότητα  8.0 τεμ.          

               

11.24 Κατασκευή κυρίας εισόδου πρώτου ορόφου (Νότιας πλευράς)από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά  
κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς  (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 
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Πόρτα κεντρικής εισόδου ισογείου Νότιας πλευράς         

  1 τεμ.             

               

Τελική ποσότητα  1.0 τεμ.          

               

11.25Κατασκευή κυρίας εισόδου ισογείου (Νότιας πλευράς)από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα   με το σχέδιο με διπλά 
 κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

               

Πόρτα  πρώτου ορόφου εξωτερική  Νότιας πλευράς         

  1 τεμ.             

               

Τελική ποσότητα  1.0 τεμ.          

               

11.26 Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς με πατζούρια  σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα  
ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς-ισογείου (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

               

Παράθυρα Ορόφου              

  8 τεμ.             

               

Τελική ποσότητα  8.0 τεμ.          

               

ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ            

               

12.01 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο.           

Κάγκελα που τοποθετούνται στον εξώστη του 1ου ορόφου της Νότιας Πλευράς     

οριζόντια  κατακόρυφα           

6.00 + 38 τεμ. x 0.8 m(ύψος)  = 36.40 m      

Κάγκελα που τοποθετούνται στην ράμπα ΑΜΕΑ δεξιά και αριστερά(εκτίμηση)     

οριζόντια  κατακόρυφα           

6.00 + 10.00 x 0.8 m(ύψος)  = 14.00   m    

        50.40   m    
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Τελική ποσότητα  50.40 m          

               

12.06 Τοποθέτηση νέων σιδεριών στα παράθυρα ισογείου.        

               

οριζόντια  κατακόρυφα           

10.00 + 2 τεμάχια x 1.92 m(ύψ.)  = 13.84   m    

παράθυρα         8.00   τεμ.   

        110.72   μέτρα μήκους  

               

Τελική ποσότητα  110.72 m          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ           

               

14.01 Ντουλάπες κοινές από μελαμίνη.          

Κατ εκτίμηση               

       = 10.00 m2      

               

               

14.01 Ντουλάπια κουζίνας από μελαμίνη          

Από σχέδιο έχω              

πάγκο  = 1.50 m            

ντουλάπια  = 1.50 m    = 3.00m   m2    

               

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ              

               

15.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων    

με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως   

(πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων.       

Από άρθρο 6.03 έχω       305.56 m2      

               

Τελική ποσότητα  305.56 m2          
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15.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων    

με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως    

(πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων.       

Από άρθρο 6.01 έχω       660.93 m2      

               

Τελική ποσότητα  660.93 m2          

               

               

15.04 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
 βάσεως νερού η διαλύτου. 

Από σχέδιο Πρόταση 3,4 'εχω για τις ψευδοροφές  ισογείου       

18.34+13.75+17.12+18.10+13.42 m2  = 80.73 m 
 

   80.73 m  

Από σχέδιο Πρόταση 3,4 'εχω για τις ψευδοροφές  1ου ορόφου       

19+12+14.10+17.3+18   m2  = 80.40 m 
 

   80.40 m  

        
161.13 

m
2 

 

   161.13 m2  

               

Τελική ποσότητα  161.13 m2          

               

15.05 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,  βάσεως νερού η διαλύτου. 

               

α)Σιδεριές παραθύρων              

άρθρο 12.06  περίμετρος             

110.72 x 0.84     = 11.07    11.07 m2  

β)Κάγκελο μπαλκονιού Νότιας πλευράς           

άρθρο 12.01  περίμετρος             

50.40 x 0.19     = 9.60    9.60 m2  

            20.67 m2  
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Τελική ποσότητα  20.67 m2          

               

15.07 Λουστράρισμα ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη. 

               

Από άρθρο 15.07 έχω              

α)δάπεδο ισογείου      33.00 m2    33.00 m2  

               

β)δάπεδο ορόφου       80.40 m2   80.40 m2  

            113.40 m2  

               

Τελική ποσότητα  113.40 m2          

               

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ              

               

16.03 Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, σαπουνοδόχοικτλ, μπαταρίες, καθρέπτης). 

               

    2τεμ. 
 

 

       2 κατ. αποκ. 

               

               

16.04 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας τοποθετημένος.         

               

    1τεμ.        1 κατ. αποκ. 

               

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ            

               

               

17.03 Ύδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής).       
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    2 τεμ.        2 κατ. αποκ. 

               

               

17.04 Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας.       

            1 κατ. αποκ. 

    1 τεμ.           

               

17.07 Υδρορροές χάλκινες.            

οριζόντιες υδρορροές   40.00 μ.μ.          

Κατακόρυφες υδρορροές  49.20 μ.μ.       89.20 m  

    89.20 m 
 

          

               

17.08 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης (σωληνώσεις)        

               

Κατ ΄εκτίμηση  
10.00μ. 

Μ
. 

 

         10.00 m  

               

               

17.09 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (σωληνώσεις).         

               

Κατ ΄εκτίμηση            30.00 m  

  30.00μ.             

               

               

17.10 Προμήθεια πυροσβεστικής φωλέας ,τοποθέτηση και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.   

    2 τεμ. 
 

          

            2 τεμ. 

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ              

               

               

18.06 Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 18000 BTU.        
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8 τεμ. 
 

               

            8 τεμ. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ            

               

19.03 Γραφείου (εργασία και υλικά πρίζες, διακόπτες).        

Ισόγειο   125.50 m2         251.00 m2κατοψ. 

Όροφος   125.50 m2            

  21.00 m2κατοψ. 
 

m2κατοψ            

19.07 Κατασκευή εγκατάστασης συναγερμού.         

            1 τεμ. 

    1 τεμ. 
 

          

               

19.08 Εγκατάσταση υποδομών τηλεοράσεως και κεραίας.       

            1 τεμ. 

    1 τεμ. 
 

          

               

19.09 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.         

            1 τεμ. 

               

    1 τεμ. 
 

          

19.11 Γενικός ηλεκτρικός πίνακα.           

            1 τεμ. 

               

    1 τεμ. 
 

          

19.12  Φωτιστικά σώματα.            

            1 κατ.αποκ. 

    1 κατ.αποκ. 
 

          

               

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ            
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21.02 Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερμε ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και 
 δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση. 

    1 τεμ. 
 

          

             1 τεμ. 

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ            

               

22.07 Μεταλλικός σκελετός .           

1)Μεταλλικός σκελετός περίσφυξης στέγης         

Απαιτούνται:              

περιμετρικά  = 46.64 m            

διαγώνια  = 34.05 m  = 80.69  m       

από πίνακα έχω ποσότητα για κοιλοδοκόIPE 120          

     = 10.40  Κγρ/m       

               

Συνολική ποσότητα  = 839.18 Κγρ          

               

2)Μεταλλικοί σύνδεσμοι Μεσοπατώματος          

μεταλλική λάμα γαλβανισμένη 154*80*5 χιλ. έχει βάρος  = 5.88  Κγρ/m     

απαιτούνται 48 λάμες μήκους 1.51 μ.           

               

Συνολική ποσότητα  = 426.18 Κγρ          

               

3)Λάμα που τοποθετείται εξωτερικά για περίσφυξη του μεσοπατώματος     

μεταλλική λάμα γαλβανισμένη 154*80*5 χιλ. έχει βάρος  = 5.88  Κγρ/m     

απαιτούνται 2 λάμες μήκους 9.30μ.           

               

Συνολική ποσότητα  = 109.37 Κγρ          

               

Συνολική ποσότητα 1+2+3  = 1,374.73         

               



23 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

 

Α.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αναλυτικά ανά άρθρο όπως έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την ΟΤΔ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ 
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Κ
Α

Θ
Α

ΙΡ
ΕΣ

ΕΙ
Σ 

   

2.01 
Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου 
(περιλαμβανομένων των επικαλύψεων από οποιοδήποτε υλικό) με 
αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ2 147.13 15.00 2,206.95 529.67 2,736.62 

2.03 
Καθαίρεση λιθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με 
αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ3 23.94 35.00 837.90 201.10 1,039.00 

2.05 
Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος με αδιατάρακτη κοπή, με 
αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ X εκ. 2,229.80 5.00 11,149.00 2,675.76 13,824.76 

2.08 
Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία 
μπαζών 

μ2 923.87 7.00 6,467.09 1,552.10 8,019.19 

2.11 
Καθαίρεση κουφωμάτων (ξύλινων, σιδηρών, αλουμινίου κτλ.) χωρίς 
προσοχή για την διατήρηση των κουφωμάτων, με αποκομιδή, 
μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ2 36.24 10.00 362.40 86.98 449.38 

2.14 
Αφαίρεση ξύλινων ψευδοροφών πρώτου ορόφου και ισογείου στα 
δύο δωμάτια και τον διάδρομο και του σκελετού του και μεταφορά 
των καθαιρεμένων προιόντων  .(επισυνάπτονται τρεις προσφορές) 

μ2 136.56 12.00 1,638.72 393.29 2,032.01 

2.15 
Αφαίρεση ξύλινων δαπέδων μεσοπατώματος και ισογείου και του 
σκελετού του και μεταφορά των καθαιρεμένων 
προιόντων.(επισυνάπτονται τρεις προσφορές) 

μ2 115.10 10.00 1,151.00 276.24 1,427.24 

2.16 
Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων .(επισυνάπτονται 
τρεις προσφορές) 

μ2 923.87 7.00 6,467.09 1,552.10 8,019.19 
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  2.17 
Καθαρισμός αρμών λιθοδομής (σε βάθος 5 εκατ.) διά μηχανικού και 
χειρονακτικού τρόπου και εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης για 
το ξέπλυμα της λιθοδομής.(επισυνάπτονται τρεις προσφορές) 

μ3 923.87 7.00 6,467.09 1,552.10 8,019.19 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        36,747.24 8,819.34 45,566.58 
ΣΚ

Υ
Ρ

Ο
Δ

ΕΜ
Α

Τ
Α

   
  

3.02 
Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, 
πεζοδρομίων κτλ. κατηγορίας μέχρι C20/25 

μ3 2.82 140.00 394.80 94.75 489.55 

3.03 Οπλισμένο σκυρόδεμα μ3 8.00 265.00 2,120.00 508.80 2,628.80 

3.07 Ελαφρομπετόν μ3 2.22 80.00 177.60 42.62 220.22 

3.11 Ενέματα λίτρο 45,239.12 1.760 79,620.85 19,109.00 98,729.86 

3.12 Ελκυστήρες περίσφιγξης με τα ειδικά τεμάχια μ.μ. 86.06 300.00 25,818.00 6,196.32 32,014.32 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        108,131.25 25,951.50 134,082.75 

ΤΟ
ΙΧ

Ο
Π

Ο
ΙΪ

ΕΣ
   

4.01 Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη μ3 16.56 100.00 1,656.00 397.44 2,053.44 

4.06 Οπτοπλινθοδομές δρομικές μ2 21.31 15.00 319.65 76.72 396.37 

4.11 Σενάζ τοιχοποιίας μονό οπλισμένο (πλάτος εώς 15 cm) μ.μ. 11.66 15.00 174.90 41.98 216.88 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        2,150.55 516.13 2,666.68 

ΕΠ
ΙΧ

Ρ
ΙΣ

Μ
Α

ΤΑ
   

   
   

   

6.01 
Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματατριπτά, τριών ή 
τεσσάρων στρώσεων 

μ2 660.93 14.00 9,253.02 2,220.72 11,473.74 

6.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελείωμα αρτιφισιέλ μ2 305.56 25.00 7,639.00 1,833.36 9,472.36 

6.05 Μεταλλικά ή πλαστικά πλέγματα για επιχρίσματα μ2 923.87 3.00 2,771.61 665.19 3,436.80 

6.06 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών   μ2 923.87 25.00 23,096.75 5,543.22 28,639.97 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        42,760.38 10,262.49 53,022.87 

Μ
Ο

Ν
.-

ΣΤ
ΕΓ

Α
Ν

.  
 

7.07 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης και ηχομόνωσης από 
πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκατ. στο 
μεσοπάτωμα.(επισυνάπτεται προσφορά) 

μ2 97.00 10.00 970.00 232.80 1,202.80 

7.08 
Περιμετρική μόνωση από ασφαλτόπανο στην στέγη.(επισυνάπτεται 
προσφορά) 

μ2 66.12 15.00 991.80 238.03 1,229.83 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        1,961.80 470.83 2,432.63 
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ΕΠ
ΙΚ

Α
Λ

Υ
Ψ

ΕΙ
Σ 

 

8.03 
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - 
ψαλίδια) με επικάλυψη κεραμίδια - εσωτερική όψη εμφανούς 
κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ 

μ2 147.13 150.00 22,069.50 5,296.68 27,366.18 

8.14 
Νέα ψευδοροφή  ισογείου από ξύλο καστανιάς πάχους 3 εκατ. 
(Επισυνάπτονται τρείς προσφορές). 

μ2 80.73 70.00 5,651.10 1,356.26 7,007.36 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        27,720.60 6,652.94 34,373.54 

ΕΠ
ΕΝ

Δ
Υ

ΣΕ
ΙΣ

 

ΤΟ
ΙΧ

Ω
Ν

  

9.01 Με πλακίδια πορσελάνης μ2 21.96 40.00 878.40 210.82 1,089.22 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        878.40 210.82 1,089.22 

ΕΠ
ΙΣ

ΤΡ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

 Δ
Α

Π
ΕΔ

Ω
Ν

  

10.02 
Κατώφλια, ποδιές παραθύρων, επίστρωση στηθαίων, μπαλκονιών, 
κτλ με μάρμαρο πλάτους 26 έως 50 cm 

μ.μ. 16.00 48.00 768.00 184.32 952.32 

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης μ2 3.51 40.00 140.40 33.70 174.10 

10.16 Με λωρίδες δρυός  μ2 113.40 100.00 11,340.00 2,721.60 14,061.60 

10.21 Περιθώρια (σοβατεπί) ξύλινων δαπέδων μ.μ. 118.15 7.00 827.05 198.49 1,025.54 

10.22 

Κατασκευή και τοποθέτηση πέτρινων στοιχείων εξώστη Νότιας 
πλευράς  που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1)φουρούσια 
τεμάχια τέσσαρα και 2) λίθινες πλάκες τεμάχια τρία σύμφωνα με τα 
σχέδια(Επισυνάπτονται τρείς προσφορές). 

Τεμάχιο 1.00 4,200.00 4,200.00 1,008.00 5,208.00 

10.23 
Προμήθεια και τοποθέτηση κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2.1 εκατ. 
στο μεσοπάτωμα κάτω από το δάπεδο για την εξασφάλιση της 
διαφραγματικής λειτουργίας. (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

μ2 80.40 25.00 2,010.00 482.40 2,492.40 

10.24 
Γείσο από δύο πλάκες πωρόλιθου σκληρού   πάχους 5 εκατ. το κάθε 
κομμάτι (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

μ.μ. 47.00 50.00 2,350.00 564.00 2,914.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        21,635.45 5,192.51 26,827.96 

Π
Λ

Η
Ρ

Η
 

Κ
Ο

Υ

Φ
Ω

Μ

Α
ΤΑ

 

Μ
Ε 

Θ
ΕΡ

Μ
Ο

Μ
Ο

Ν

Α
 

Κ
Ρ

Υ
Σ

ΤΑ
Λ

Λ

Α
 

(Ο
ΙΚ

.)
 

11.21 
Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση εσωτερικών θυρών 
(Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

μ2 74.24 60.00 4,454.40 1,069.06 5,523.46 
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11.22 
Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση ξύλινης υπάρχουσας 
σκάλας(Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 1,650.00 1,650.00 396.00 2,046.00 

11.23 
Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με 
διπλά κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς -
πρώτου ορόφου (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

τεμάχια 8.00 1,261.00 10,088.00 2,421.12 12,509.12 

11.24 

Κατασκευή κυρίας εισόδου πρώτου ορόφου(Νότιας πλευράς)από 
ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα 
ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς (Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 3,224.00 3,224.00 773.76 3,997.76 

11.25 
Κατασκευή κυρίας εισόδου ισογείου (Νότιας πλευράς)από ξυλεία 
καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα ενεργειακά 
και  τρικολλητήξυλειά καστανιάς (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 3,484.00 3,484.00 836.16 4,320.16 

11.26 
Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς με πατζούρια  σύμφωνα με 
το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά 
καστανιάς-ισογείου (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). 

τεμάχια 8.00 2,015.00 16,120.00 3,868.80 19,988.80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        39,020.40 9,364.90 48,385.30 

ΣΤ
Η

Θ
Α

ΙΑ
 -

 

Κ
ΙΓ

Κ
Λ

ΙΔ
Ω

Μ
Α

ΤΑ
  

12.01 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 50.40 50.00 2,520.00 604.80 3,124.80 

12.06 
Τοποθέτηση νέων σιδεριών στα παράθυρα ισογείου (Επισυνάπτονται 
τρεις προσφορές). 

μ.μ. 110.72 35.00 3,875.20 930.05 4,805.25 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        6,395.20 1,534.85 7,930.05 

Ν
ΤΟ

Υ
Λ

Α
Π

ΕΣ
 -

 

Ν
ΤΟ

Υ
Λ

Α
Π

ΙΑ
  

14.01 
Ντουλάπες κοινές από μελαμίνη, φορμάικα ή καπλαμά 
(υπνοδωματίων, γραφείων κτλ) 

μ2 όψης 10.00 230.00 2,300.00 552.00 2,852.00 

14.02 
Ντουλάπια κουζίνας από μελαμίνη, φορμάικα ή καπλαμά (πάνω ή 
κάτω) 

μ.μ. 3.00 200.00 600.00 144.00 744.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        2,900.00 696.00 3,596.00 
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15.01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών 
σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά 
χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων 

μ2 305.56 10.00 3,055.60 733.34 3,788.94 

15.02 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών 
σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά 
χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων 

μ2 660.93 9.00 5,948.37 1,427.61 7,375.98 

15.04 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

μ2 161.13 12.00 1,933.56 464.05 2,397.61 

15.05 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

μ2 20.67 12.00 248.04 59.53 307.57 

  15.07 
Λουστράρισμα ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο 
συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη. 

μ2 113.40 15.00 1,701.00 408.24 2,109.24 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        12,886.57 3,092.78 15,979.35 

ΕΙ
Δ

Η
 Υ

ΓΙ
ΕΙ

Ν
Η

Σ 
 

16.03 
Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, 
σαπουνοδόχοικτλ, μπαταρίες, καθρέπτης) 

κατ. αποκ. 1.00 500.00 500.00 120.00 620.00 

16.04 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας τοποθετημένος  κατ. αποκ. 1.00 400.00 400.00 96.00 496.00 

16.05 

Σετ W.C. A.M.EA ισογείου . Συμπεριλαμβάνονται νιπτήρας λεκάνη 

,λαβές ανακλινόμενες,αξεσουάρ, 

μπαταρίες,καζανάκι,καθρέπτηςανακλινόμενος(επισυνάπτεται 

προσφορά). 

κατ. αποκ. 1.00 748.80 748.80 179.71 928.51 

16.06 

Τοποθέτηση ειδών Υγιεινής ΑΜΕΑ ισογείου -αξεσουάρ,μικρουλικά 

(διακόπτες ,σπιράλ)(επισυνάπτεται προσφορά). 

κατ. αποκ. 1.00 350.00 350.00 84.00 434.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        1,998.80 479.71 2,478.51 

Υ
Δ

Ρ
Α

Υ
Λ

ΙΚ
Ε

Σ 

ΕΓ
Κ

Α
Τ

Α
ΣΤ

Α
ΣΕ

ΙΣ
 

Π
Λ

Η
Ρ

ΕΙ
Σ 

 

(Η
Λ

Μ
) 

17.03 Ύδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής) κατ. αποκ. 2.00 400.00 800.00 192.00 992.00 

17.04 Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας κατ. αποκ. 1.00 900.00 900.00 216.00 1,116.00 



28 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

17.07 Υδρορροές χάλκινες μμ 89.20 50.00 4,460.00 1,070.40 5,530.40 

17.08 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης (σωληνώσεις) μμ 10.00 60.00 600.00 144.00 744.00 

17.09 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (σωληνώσεις) μμ 30.00 15.00 450.00 108.00 558.00 

17.10 
Προμήθεια πυροσβεστικής φωλέας ,τοποθέτηση και σύνδεση με το 

δίκτυο ύδρευσης.(επισυνάπτεται προσφορά). 

τεμ. 2.00 500.00 1,000.00 240.00 1,240.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        8,210.00 1,970.40 10,180.40 

Ψ
Υ

ΞΗ
  

18.06 Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 18000 BTU τεμ 8.00 1,000.00 8,000.00 1,920.00 9,920.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        8,000.00 1,920.00 9,920.00 

Η
Λ

ΕΚ
ΤΡ

ΙΚ
ΕΣ

 Ε
ΓΚ

Α
Τ

Α
ΣΤ

Α
ΣΕ

ΙΣ
  19.03 Γραφείου (εργασία και υλικά πρίζες, διακόπτες) μ2κάτοψ 251.00 20.00 5,020.00 1,204.80 6,224.80 

19.07 
Κατασκευή εγκατάστασης συναγερμού (επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00 900.00 900.00 216.00 1,116.00 

19.08 
Εγκατάσταση υποδομών τηλεοράσεως και κεραίας.(επισυνάπτεται 

προσφορά). 

τεμ. 1.00 500.00 500.00 120.00 620.00 

19.09 
Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης(επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00 650.00 650.00 156.00 806.00 

19.10 Γενικός ηλεκτρικός πίνακας(επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00 980.00 980.00 235.20 1,215.20 

19.11 

Φωτιστικά σώματα(σποτ-φωτιστικά ασφαλείας-κλπ)(επισυνάπτονται 

τρεις  προσφορές για κάθε είδος φωτιστικού). 

κατ΄αποκοπήν 1.00 514.28 514.28 123.43 637.71 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        8,564.28 2,055.43 10,619.71 

Δ
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
ΕΣ

 

ΕΡ
ΓΑ

ΣΙ
ΕΣ

   

21.02 
Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 
lt, με μπόιλερ με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και 
δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση. 

τεμ. 1.00 1,500.00 1,500.00 360.00 1,860.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        1,500.00 360.00 1,860.00 
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Μ
ΕΤ

Α
Λ

Λ
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ΤΗ
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22.07 Μεταλλικός σκελετός  κιλά 1,374.73 2.80 3,849.24 923.82 4,773.06 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        3,849.24 923.82 4,773.06 

 
23.02 Άλλο   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        0.00 0.00 0.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        335,310.17 80,474.44 415,784.60 

Α.5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 335,310.17 ευρώ καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ  80,474.44 

ευρώ σύνολο 415,784.60 ευρώ. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον Κύριο του έργου.  

Α.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο 

ανάδοχος του Έργου. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει:  

Να λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).  

1. Να υπάρχει πρώτα συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των 
εργασιών.  

2. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι’ αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, 
θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει 
πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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3. Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για 
έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από 
την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον. 

4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς 
και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα 
που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. 

5. Να απομακρύνει όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο 
του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. 
Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.  

6. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των 
προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος 
την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.  

7. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή 
προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.  

8. Να συμμορφώνεται με τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην κατασκευή επιφέρει τροποποίηση ή όχι του 
προϋπολογισμού απαιτεί έγκριση από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.  

9. Να παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.  
10. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι 18 μήνες ήτοι 540 ημέρες.  
11. Η τιμή που θα δώσει να αφορά α) το σύνολο των υλικών και εργασιών ανά ομάδα, β) και συνολικό κόστος του έργου. 

 
 

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Σημείωση: Σε περίπτωση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, ενώσεως ή κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, ο Νόμιμος εκπρόσωπος η Διαχειριστής καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) . 

 

Β.1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Πολιτιστικό Κέντρο -Επικοινωνιακό και 
Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας 
Διεύθυνση:  
Γραφεία Ι. Μητροπόλεως  
Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 
Τηλ. 2892022208 
Email. ioakim27@gmail.com 
Ώρες κατάθεσης 09:00 – 14:00 

 

26-4-2021 

Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα 14:00 π.μ. 

Πολιτιστικό Κέντρο -Επικοινωνιακό 
και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας 
Διεύθυνση:  
Γραφεία Ι. Μητροπόλεως  
Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 
Τηλ. 2892022208 
Email. ioakim27@gmail.com 

 

 

24-4-2021 

Ημέρα: Σάββατο 

Ώρα 14:00 π.μ. 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στην Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα 
Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 
 
- Προσφορές που κατατίθενται μετά τις 24/04/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ. μ., είναι  εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται. 

-Δε γίνονται δεκτές προσφορές που αποστέλλονται με κούριερ και παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν 

αποσφραγίζονται, δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον υποψήφιο ανάδοχο. 

Β.2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού 

mailto:ioakim27@gmail.com
mailto:ioakim27@gmail.com
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του 
Αναθέτοντα: www.imga.gr/politistiko-kentro-2/ καθώς και από το Πολιτιστικό Κέντρο -Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας 
Διεύθυνση: Γραφεία Ι. Μητροπόλεως, Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες, Τηλ. 2892022208, κιν. 6973981584 

Β.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου). 

 παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος φυσικού προσώπου, (έναρξη άσκησης επαγγέλματος). 

 Πιστοποίηση εμπειρίας σε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών έργα, όπως αναστύλωση μνημείων, διατηρητέων και παραδοσιακών 
κτηρίων.  
Η Εταιρεία θα πρέπει να πλήρεις τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:  
 

1. Πιστοποιητικό -ISO 9001:2015-Σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πεδία εφαρμογής: 

a. Μελέτη-Κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
b. Ναοδομία - Αναστηλώσεις - Ειδικά Έργα 

 
2. Πιστοποιητικό -ISO45001:2018-Σύστημα  Διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία   με πεδία εφαρμογής: 

a. Μελέτη-Κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
b. Ναοδομία - Αναστηλώσεις - Ειδικά Έργα 

 

3. Πιστοποιητικό - ISO 14001:2015-Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με πεδία εφαρμογής: 

http://www.imga.gr/politistiko-kentro-2/
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a. Μελέτη-Κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
c. Ναοδομία - Αναστηλώσεις - Ειδικά Έργα 

 

                4.Εμπειρία σε εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης έργων  

                    ή εκκλησιαστικών κτηρίων ή εκκλησιαστικών συνόλων, τα οποία εκτελέσθηκαν από τον    

                    οικονομικό φορέα κατά τα  τελευταία  δώδεκα έτη, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00    

                    Ευρώ και άνω. 

 

   5.Εμπειρία σε εκτέλεση ελκυστήρων περίσφιξης μετά των ειδικών τεμαχίων    

                   τους  με   αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα  τελευταία  πέντε  έτη συνολικού   

προυπολογισμόυ20,000 Ευρώ και άνω . 

 

   6.Εμπειρία σε εκτέλεση ενεμάτων αργολιθοδομής (με μηχανή ενεμάτων πιστοποιημένη)    με     

                    αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα  τελευταία  πέντε  έτη. Ελάχιστη πιστοποιημένη   

                    ποσότητα  ενεμάτων30,000.00lt (τριάντα χιλιάδες λίτρα) . 

 

              7.Εμπειρία σε μελέτη συναφών έργων με το αντικείμενο της σύμβασης ή εκκλησιαστικών  

                    κτηρίων ή εκκλησιαστικών συνόλων  με αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα  τελευταία  οχτώ   

                    έτη   συνολικού   προϋπολογισμού 500.000,00   Ευρώ και άνω. 

 

Το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και των σχετικών πιστοποιητικών συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της  προσφοράς, 

οποιαδήποτε έλλειψη συνιστά ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία. 

 

B.3.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται 
 
 
Β.3.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi 335.310,17  Ευρώ και αναλύεται σε: 
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 Δαπάνη Οικοδομικών:                          335,310.17€ (με Γ.Ε+Ο.Ε)  

 Ητοι Δαπάνη Εργασιών +Γ.Ε+Ο.Ε :      335,310.17€ 

 Δαπάνη  ΦΠΑ:                                          80,474.44€ 

 

 

Β.3.3 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-CLLD/LEADERΝ.ΜΕΣΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)2014-2020 –ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
,ΔΡΑΣΗ:19.2.4.5:ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ,ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒ/ΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.»   [κωδ  ΟΠΣΑΑ 0016524071),  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά .    

 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου(18%) έχουν ληφθεί στις τιμές του τιμολογίου,  όπως επίσης στις τιμές έχει ληφθεί 
και η εκτιμώμενη αναθεώρηση στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της.       

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
B.3.4 Tρόπος Δημοπράτησης- Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

 Ο τρόπος Δημοπράτησης είναι με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (χωρίς έλεγχο ομαλότητας).  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»   1  
ΤΑΞΗΣ  της περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
Β. 3.5 Χρόνος Εκτέλεσης του έργου 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  
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       Β.3.6  Δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς 

 Συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, παράρτημα (Β) κατασκευής ανά κατηγορία δαπάνης, με 
ανώτατη συνολική τιμή, αυτήν που αναφέρεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (παρ. Α5) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Β.4. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση πού ορίζει ο αναθέτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα 

Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη παραλαβής, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα. Εφόσον η προσφορά 

αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία 

ή τη γραμματεία» . 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

 Να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από τον αναθέτοντα μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 24/ 04/2021, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 14:00. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να 
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» . 

Β.5. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 

μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  

 ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό,  
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 ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,  

 η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού και  

 τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

 TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν 

πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Β.6 Αξιολόγηση προσφορών: 

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση τους 

 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

 Ανάδειξη αναδόχου.  
 

Αναδεικνύεται ο ανάδοχος με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του είναι να έχει συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τεύχος υπό τη μορφή παραρτήματος (Β) 

 

Β.7 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης  
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο 

διαρκεί η σύμβαση.  

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Το ποσό της 

εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωση ς υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατάπτωση 

της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Β.8 Ειδικοί όροι 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.   

Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. 

Β.9. Απόρριψη Προσφορών 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν 

ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν το 

έργο ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα του Αναθέτοντα ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και 

δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.  

Ο Αναθέτων δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 

 Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 Ορίζει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα.  

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν 
αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.  

 Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

 Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 

 Εκπτώσεις αδικαιολόγητου μεγέθους κατά την κρίση της επιτροπής μπορεί να απορρίπτονται. 

Η αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του έργου και όχι ανά εργασία. Θα πρέπει όμως να κατατεθεί και κατάλογος με 

προσφερόμενη τιμή ανά εργασία, σύμφωνα με τον πίνακα της διακήρυξης, ο οποίος όμως δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. Θα 

αξιολογηθεί μόνο η συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ. Για το λόγω αυτό θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα αφορούν στο σύνολο 

του έργου, και θα απορριφθούν προσφορές που θα αφορούν επιμέρους εργασίες. 
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Η αναθέτουσα κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Οι Οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πράξεων της Αναθέτουσας.  Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερών.  Μετά την άπρακτη 

πάροδο της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της αναθέτουσας και αποφασιστικό το Δ.Σ. της αναθέτουσας. 

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων, η αναθέτουσα προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού μέσω κοινοποίησης σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 

Β.10 Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την 

εγγυητική επιστολή,μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν 
παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Ο Αναθέτων στην περίπτωση 
αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 

Β.11. Παρακολούθηση και παραλαβή 
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Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας εργασίας θα συσταθεί από τον Αναθέτων Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών. Τα πρακτικά Διαπίστωσης 

Εργασιών θα αναφέρουν ρητά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

Β.12 Πληρωμή αναδόχου  

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται  τμηματικά σε έως 5 δόσεις ή με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. 

Με την τμηματική υλοποίηση του έργου και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής του από την αρμόδια Επιτροπή του Αναθέτοντα, θα 

πραγματοποιείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών  που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου, θα γίνεται η εξόφληση, μετά την αφαίρεση 

των νόμιμων κρατήσεων, η οποία και θα αποδεικνύεται με την ισόποση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την 

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

Β.13 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. 

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις τις 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της 
παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, 
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τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Β.14 Κυρώσεις – τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

Σε περίπτωση που οι εργασίες πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Α) για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου από τον ανάδοχο ορίζεται ρήτρα 500€ /εργάσιμη  ημέρα. 

Β) Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου. Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το 

πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της. 

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

Β.15 Ματαίωση 

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες. 

Του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου 

Ο Πρόεδρος 

Ο Μητροπολίτης 

 

 

 

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο ………………..σήμερα …………………….. ημέρα …………………… στο Πολιτιστικό Κέντρο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως 

Γορτύνης και Αρκαδίας, Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

- Αφενός το Πολιτιστικό Κέντρο – Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, που εδρεύει …………………….. 

και εκπροσωπείται στο παρόν από το κ. …………………………………, Πρόεδρο του Δ.Σ. (στο εξής καλούμενος «Αναθέτων») 

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την αριθμ. ……………./2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας σχετικά για την «Κατασκευή του έργου …………….», προυπολογισθείσας δαπάνης 

…………….€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% για, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής 

σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις ………...........……….. με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. …………………….. Απόφαση του Δ.Σ και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικοί Όροι- Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

-(Τεχνικές Προδιαγραφές….) 

ΑΡΘΡΟ 2 
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Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου «………………………….». 

2.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

2.3 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. του έργου στον Ανάδοχο, στην Διακήρυξη και την 

προσφορά του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το κτίριο ………………. στη θέση …………. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παρακολούθηση και παραλαβή 

Για την πιστή εφαρμογή του παρόντος έργου θα συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και 

Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας …………….. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού. 

Τα πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών θα αναφέρουν ρητά …………………..και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των ………………………. Ευρώ (………….. €), πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ ………………………………………. λεπτών (………€) όλων των νομίμων φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά…………………… ευρώ 
και ……………. λεπτά (……………€). 
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5.2.Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.  

5.4Τρόπος 

Πληρωμής Αναδόχου: 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα 

πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου), μετά την αφαίρεση των νόμιμων 

κρατήσεων και παρακρατήσεων. 

Οι ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον απαιτείται) και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ’ αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης. 

5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή 

αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

5.7. Το έργο επιδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Τ.Π. CLLDLEADER Μεσαράς της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 6 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει 

υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 



45 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

6.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις τις 

περιβαλλοντικής, κοινωνικο ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

6.5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της 

παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6.6.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα. 

6.7.Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου 

7.1. Αν το έργο εκτελεστεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του 

Αναδόχου πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο-ρήτρα 500€/ημέρα 

καθυστέρησης. 

7.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
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εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης-παράδοσης. 

7.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 

με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

7.5. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλεται κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Διάρκεια σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για18 μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και 

να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ανωτέρα Βία 

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης 

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
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10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 

οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς τον Αναθέτοντα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20)περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 

τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Καταγγελία – Λύση Σύμβασης 

11.1. Σε περίπτωση που ο Αναθέτων διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και 

αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει 

τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε 

να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες ο Αναθέτων οφείλει να απαντήσει εντός της 

αυτής ως άνω προθεσμίας. 

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις του Αναθέτοντα, με απόφασή 

της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου ο Αναθέτων κηρύσσει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. 

Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Αναθέτοντα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσασε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

11.3.ΣεπερίπτωσηλύσηςήκαταγγελίαςτηςΣύμβασης,ο Ανάδοχος: 

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Αναθέτοντα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 
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β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την 

λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος. 

 

ΑΡΘΡO 12 

Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Εκτέλεση της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε: 

α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που  παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 

μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Αναθέτοντα τη με αριθμό……………. Εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

…………………… συνολικού ποσού………………………………………. (………….€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας). 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών 
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15.1. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

15.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο 

δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

15.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των 

συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν 

δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Λοιπές Διατάξεις 

Η υπ΄ αριθμ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 

περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι ιη ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
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γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή 

μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από τον Αναθέτοντα προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα 

ο κ..........................................., κάτοικος ..................................,ΤΚ.............................τηλ: ………………….................... 

,fax210...............................................email................................ 

Η κοινοποίηση εγγράφου από τον Αναθέτων στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις 

σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα για το Σύλλογο κι ένα για τον 

εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

ΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                      Για τον Αναθέτοντα     
Του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου 

Ο Πρόεδρος 
Ο Μητροπολίτης 

 
† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος 

 

                                    Για τον Ανάδοχο  
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Περίληψη Προς δημοσίευσης σε εφημερίδες 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ  

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΝΠΙΔ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: π. Ιωακείμ Καρανδινός                                                                                              Μοίρες, 2/04/2021 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.  16                                                                                                                                                                               

Τ.Κ: 70400 ΜΟΙΡΕΣ                                                                                                                                                                                   

ΤΗΛ: 28920-22208/6973981584 

FΑΧ: 28920-24804 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.imga.gr/politistiko-kentro-2/  

E-MAIL: ioakim27@gmail.com 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ.» 

 

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΝΠΙΔ) προκειμένου 

να αναστυλώσει το παλαιό Ηγουμενείο και να επαναχρησιμοποιηθεί ως διαδραστικό μουσείο, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή σχετικών έργων, να υποβάλουν προσφορές. 

 

 

 

 

 

http://www.imga.gr/politistiko-kentro-2/
mailto:promithies@nosokomeiokalamatas.gr
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτή Διαδικασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 

ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. 9/04/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 08:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ.  24/04/2021 Ημέρα: Σάββατο Ώρα: 14:00 μ.μ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15  ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 Πολιτιστικό Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 

Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως  
Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΑΠΕΖΑΝΩΝ. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΔΑΠΑΝΗ 
335,310.17  €  μη συμπ/νου ΦΠΑ  και 

415,784.60€ συμπ/νου ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18 μήνες 
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Ισχύς Προσφοράς:  

Για τουλάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.  

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Διαδικασία :  

Μετά από διαδικασία ανοικτής δημοπράτησης, με κριτήρια τεχνικά και οικονομικά σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.  

Προϋπολογισμός: 

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

335,310.17€+ 80,474.44€ = 415,784.60€ συμπ/νου ΦΠΑ  

 

Ελάχιστες προδιαγραφές: 

Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές των προϊόντων όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης.  

Ειδικοί όροι: 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα 

προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 
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 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει 

ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

Τα προγράμματα CLLDLEADERΝ. Ηρακλείου χρηματοδοτούνται από τα ταμεία ΕΤΘΑ και ΕΓΤΑΑ. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται προοδευτικά με την κατασκευή του έργου, με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται την υπ’ αρ. 706/23-05-2019 πρόσκληση 

 Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 

 Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

ν.4412/2016 

 

1. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
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εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου). 

2. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

3. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος φυσικού προσώπου, (έναρξη άσκησης επαγγέλματος). 

4. Πιστοποίηση εμπειρίας σε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών έργα, όπως αναστύλωση μνημείων, διατηρητέων και παραδοσιακών 

κτηρίων.  

5. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6. Β.3.1  Δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς 

7. Συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του ενδεικτικού προϋπολογισμού(παρ.Α4) κατασκευής ανά κατηγορία δαπάνης, με ανώτατη 

συνολική τιμή, αυτήν που αναφέρεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (παρ.Α5) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

8. Β.3.2  Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. 

9. Περιγραφή εργασιών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. 

10. Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που 

αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Υποβολή προσφορών 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Σάββατο 24-4-2021 και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα 

Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως , Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τον οικονομικό φορέα που 

υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail και όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 

Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς 

 Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 
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Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από το Πολιτιστικό Κέντρο -Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας Διεύθυνση: Γραφεία Ι. Μητροπόλεως, Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες, Τηλ. 2892022208 κιν. 
6973981584, π. Ιωακείμ Καρανδινό,  Email. ioakim27@gmail.com 

 

Μοίρες 02-04-2021 

Του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου 

Ο Πρόεδρος 

Ο Μητροπολίτης 

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 

Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες Δήμος Φαιστού 

Τηλ: 28920-22208/6973981584, Fax: 28920-24804 e-mail: : ioakim27@gmail.com 

Οικονομική προσφορά κατασκευής έργου 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   24-4-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 

14,00 μ.μ. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:ioakim27@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

        Αντικείμενο του έργου είναι η στερέωση και αποκατάσταση  του ηγουμενείου της Ιεράς Μονής Απεζανών στην περιοχή 

του  Ηρακλείου Κρήτης, ώστε να εξαλειφθούν τα αίτια  φθορών των κτιρίων και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική 

του αξία. Η φιλοσοφία της πρότασης είναι να αναδειχθεί με σύγχρονα ψηφιακά μέσα η ιστορία της Ι. Μ. Απεζανών, να 

υπάρχει εικονική ψηφιακή έκθεση των πολύτιμων κειμηλίων που διαθέτει η μονή και να γίνει περιήγηση στους χώρους και 

στις παραδοσιακές τελετουργίες της μονής.  

Οι επισκέπτες μπαίνουν από την είσοδο του ηγουμενείου και κατευθύνονται δεξιά όπου βρίσκεται ο χώρος εικονικής (VR) 

περιήγησης και έκθεσης (βλ. κάτοψη ισογείου). Στην αίθουσα αυτή φιλοξενείται η εφαρμογή εικονικής ιστορικής 

αναδρομής, περιήγησης της μονής και ψηφιακής έκθεσης κειμηλίων.  Ο χώρος διαθέτει οκτώ  VR ready υπολογιστές με τα 

περιφερειακά και τις οθόνες τους και 8 VRκάσκες τοποθετημένες περιμετρικά του δωματίου. Με την βοήθεια του 

ηγούμενου, οι επισκέπτες φοράνε τις VRκάσκες, ενώ ο ηγούμενος προετοιμάζει την VRεφαρμογή σε κάθε επισκέπτη. Η VR 

εφαρμογή, μετά την έναρξή της καθορίζεται από τον χρήστη καθώς μπορεί ο ίδιος να διαμορφώσει την χρονική διάρκεια 

περιήγησης καθώς και την αλληλουχία, τα αντικείμενα ενδιαφέροντος, την ροή περιήγησης κ.α. που ο ίδιος επιθυμεί. Μετά 

το τέλος της εφαρμογής οι επισκέπτες βγάζουν τις VRκάσκες και απομακρύνονται από το κτίριο.  
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Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ 

Για τα  ΑΜΕΑ προβλέπεται κατασκευή ράμπας αναπήρων (βλ. ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ - κάτοψη ισογείου) από την βορεινή πλευρά 

στο χώρο της κουζίνας. Η εργασία αυτή προϋποθέτει:  

1. Μετατροπή του ανοίγματος  στην βόρεια όψη,  στην θέση του ισογείου , από παράθυρο σε θύρα. 

2. Μετατροπή του wc στο χώρο του ισογείου σε wc AMEAσύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

 τόσο τις απαραίτητες διαστάσεις όσο και το κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να φιλοξενήσει την συγκεκριμένη 

χρήση. 

3. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τις 

ανάγκες  της VR έκθεσης. Η συγκεκριμένη μελέτη προσβασιμότητας θα υποβληθεί στα πλαίσια έκδοσης της οικοδομικής 

άδειας μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες που κρίνονται απαραίτητες για την υποστήριξη της συγκεκριμένης χρήσης. Οι 

πόρτες του ισογείου διανοίγονται έτσι ώστε να έχουν ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ σύμφωνα με τον ισχύοντα 

κανονισμό. 

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

       Οι εργασίες που προκύπτουν μετά από την καταγραφή και την ανάλυση της παθολογίας επιγραμματικά αναφέρονται 

παρακάτω: 

 Διενέργεια διερευνητικών τομών στον περιβάλλοντα χώρο και εσωτερικά του κτίσματος, ώστε να αποκαλυφθούν τα 

θεμέλια για τον περαιτέρω έλεγχο που απαιτείται.   

 Καθαίρεση των νεοτέρων επεμβάσεων από σκυρόδεμα στην βόρεια πλευρά (απομάκρυνση κατασκευών, εξωστών 

και W.C.  από μπετόν). 



59 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία     

 

 Καθαίρεση μπαλκονιού (σκυρόδεμα) νότιας όψης και ανακατασκευή του με πέτρινα στοιχεία. 

 Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, κονιαμάτων και αρμολογημάτων και πλύσιμο με υδροβολή  υψηλής πίεσης 

για την ολοκλήρωση του καθαρισμού. 

 Συρραφή των ρωγμών όπου αυτές αποκαλυφθούν. Όπου υπάρχουν ρηγματώσεις θα αφαιρείται μικρός αριθμός 

λίθων, θα ακολουθεί καθαρισμός  και έπειτα θα τοποθετούνται λίθινα κλειδιά από επιλεγμένους λίθους με ειδική 

κονία. Οι ρωγμές θα σφραγίζονται με κατάλληλα ενέματα. 

 Τοπικές ανακτήσεις - συμπληρώσεις μικρής κλίμακας στις τοιχοποιίες από  πέτρα και τοποθέτηση μεταλλικών 

ανοξείδωτων κλειδιών  όπου απαιτείται. 

 Κατασκευή νέων αρμολογημάτων με κονίαμα συμβατό με το υπάρχον.  

 Ενίσχυση των τοιχοποιιών με υδραυλικά ενέματα. 

 Επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά τα επιχρίσματα θα είναι τριπτά - τριβιδιστά σε τρεις στρώσεις ενώ 

εξωτερικά τα επιχρίσματα θα είναι πατητά. 

 Επεμβάσεις στα δάπεδα ισογείου και του ορόφου. Τα πλακάκια όπως και ο πωρόλιθος του ισογείου παραμένουν, τα 

ξύλινα δάπεδα όπου είναι κατεστραμμένα κατασκευάζονται νέα.  

 Επεμβάσεις στις ξύλινες ψευδοροφές. Αντικαθίστανται όπου απαιτούνται με νέες. 

 Επεμβάσεις ενίσχυσης της ξύλινης στέγης. Ο σκελετός της στέγης θα επισκευαστεί με τοπικές αντικαταστάσεις 

ξύλινων στοιχείων, θα ενισχυθεί όπου απαιτείται και  θα συντηρηθεί. 
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 Δημιουργία οριζοντίων διαφραγμάτων για αύξηση της ακαμψίας: στην στέγη και το δάπεδο του ορόφου. Στην 

στάθμη έδρασης της  στέγης  τοποθετούνται δίδυμοι ελκυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα, δύο σε κάθε πλευρά των 

περιμετρικών τοίχων, ένας εσωτερικά και ένας εξωτερικά. Επιπλέοντων ελκυστήρων τοποθετούνται  μεταλλικοί 

δοκοί που στερεώνονται πάνω στους ελκυστήρες  των ξύλινων ζευκτών της στέγης. Στην στάθμη του ορόφου γίνεται 

η σύνδεση των ξύλινων δοκών με μεταλλικές λάμες όπου πακτώνονται στην εξωτερική παρειά των τοίχων με την 

βοήθεια περιμετρική λάμας. 

 Κουφώματα θυρών και παραθύρων. Εσωτερικά όλα τα κουφώματα θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν 

ενώ εξωτερικά όλα τα κουφώματα θα αντικατασταθούν με νέα. 

 Στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση της σκάλας ανόδου στον όροφο του Ηγουμενείου. 

 Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους. 

 Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (ιντερνέτ) -τηλεφώνου και τηλεόρασης. 

 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους χώρους. 

 Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στα δύο W.c., την κουζίνα και σύνδεση με τα δίκτυα όμβριων και 

αποχέτευσης . 

 Ψύξη-Θέρμανση. Τοποθετούνται οκτώ ανεξάρτητες κλιματιστικές μονάδες για την κάλυψη της ψύξης και της 

θέρμανσης όλων των χώρων εσωτερικά του κτηρίου.  

 Τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη για χρήση ζεστού νερού στις εγκαταστάσεις των λουτρών και της κουζίνας. 

 Κατασκευή συστήματος πυρασφάλειας με τοποθέτηση δύο πυροσβεστικών φωλεών-τεσσάρων πυροσβεστήρων 

ξηράς κόνεως και ένα πυροσβεστήρα CO2. 
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 Τοποθέτηση ερμαρίων κουζίνας. 

 Τοποθέτηση ειδών  υγιεινής λουτρών στα δύο WC. 

 Ελαιοχρωματισμοί α) επιχρισμάτων β) ξύλινων επιφανειών γ)σιδηρών επιφανειών. 

 Κατασκευή και τοποθέτηση οριζοντίων και κατακόρυφων εξωτερικών υδρορροών χάλκινων. 

 Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αναστύλωση του Ηγουμενείου. Το σύνολο των 

αναστηλωτικών εργασιών εγκρίθηκαν από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο (Κ.Α.Σ.)  με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΠΟΑ/ 

ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ 4277/466/103 και η διαδικασία αδειοδότησης της νέας χρήσης θα πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.  

 Με εκτίμηση 
Ο Μηχανικός 

Εμμανουήλ Ιωαν. Κουράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αναλυτικά ανά άρθρο 

2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Κ
Α

Θ
Α

ΙΡ
ΕΣ

ΕΙ
Σ 

   

2.01 
Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων των 
επικαλύψεων από οποιοδήποτε υλικό) με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ2 147.13 
    

2.03 
Καθαίρεση λιθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με αποκομιδή, μεταφορά και 
επεξεργασία μπαζών 

μ3 23.94 
    

2.05 
Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος με αδιατάρακτη κοπή, με αποκομιδή, μεταφορά και 
επεξεργασία μπαζών 

μ X εκ. 2,229.80 
    

2.08 Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών μ2 923.87 
    

2.11 
Καθαίρεση κουφωμάτων (ξύλινων, σιδηρών, αλουμινίου κτλ.) χωρίς προσοχή για την 
διατήρηση των κουφωμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών 

μ2 36.24 
    

2.14 
Αφαίρεση ξύλινων ψευδοροφών πρώτου ορόφου και ισογείου στα δύο δωμάτια και τον 
διάδρομο και του σκελετού του και μεταφορά των καθαιρεμένων προιόντων  .(επισυνάπτονται 
τρεις προσφορές) 

μ2 136.56 
    

2.15 
Αφαίρεση ξύλινων δαπέδων μεσοπατώματος και ισογείου και του σκελετού του και μεταφορά 
των καθαιρεμένων προιόντων.(επισυνάπτονται τρεις προσφορές) 

μ2 115.10 
    

2.16 Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων .(επισυνάπτονται τρεις προσφορές) μ2 923.87 
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 2.17 
Καθαρισμός αρμών λιθοδομής (σε βάθος 5 εκατ.) διά μηχανικού και χειρονακτικού τρόπου και 
εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης για το ξέπλυμα της λιθοδομής.(επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές) 

μ3 923.87 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
      

ΣΚ
Υ

Ρ
Ο

Δ
ΕΜ

Α
Τ

Α
 3.02 

Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, πεζοδρομίων κτλ. κατηγορίας 
μέχρι C20/25 

μ3 2.82 
    

3.03 Οπλισμένο σκυρόδεμα μ3 8.00 
    

3.07 Ελαφρομπετόν μ3 2.22 
    

3.11 Ενέματα λίτρο 45,239.12 
    

3.12 Ελκυστήρες περίσφιγξης με τα ειδικά τεμάχια μ.μ. 86.06 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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4.01 Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη μ3 16.56 
    

4.06 Οπτοπλινθοδομές δρομικές μ2 21.31 
    

4.11 Σενάζ τοιχοποιίας μονό οπλισμένο (πλάτος εώς 15 cm) μ.μ. 11.66 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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6.01 Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματατριπτά, τριών ή τεσσάρων στρώσεων μ2 660.93 
    

6.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελείωμα αρτιφισιέλ μ2 305.56 
    

6.05 Μεταλλικά ή πλαστικά πλέγματα για επιχρίσματα μ2 923.87 
    

6.06 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών μ2 923.87 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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7.07 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης και ηχομόνωσης από πλάκες πετροβάμβακα 
πάχους 5 εκατ. στο μεσοπάτωμα.(επισυνάπτεται προσφορά) 

μ2 97.00 
    

7.08 Περιμετρική μόνωση από ασφαλτόπανο στην στέγη.(επισυνάπτεται προσφορά) μ2 66.12 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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8.03 
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - ψαλίδια) με επικάλυψη 
κεραμίδια - εσωτερική όψη εμφανούς κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ 

μ2 147.13 
    

8.14 
Νέα ψευδοροφή  ισογείου από ξύλο καστανιάς πάχους 3 εκατ. (Επισυνάπτονται τρείς 
προσφορές). 

μ2 80.73 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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9.01 Με πλακίδια πορσελάνης μ2 21.96 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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10.02 
Κατώφλια, ποδιές παραθύρων, επίστρωση στηθαίων, μπαλκονιών, κτλ με μάρμαρο πλάτους 26 
έως 50 cm 

μ.μ. 16.00 
    

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης μ2 3.51 
    

10.16 Με λωρίδες δρυός μ2 113.40 
    

10.21 Περιθώρια (σοβατεπί) ξύλινων δαπέδων μ.μ. 118.15 
    

10.22 
Κατασκευή και τοποθέτηση πέτρινων στοιχείων εξώστη Νότιας πλευράς  που αποτελείται από 
τα παρακάτω μέρη: 1)φουρούσια τεμάχια τέσσαρα και 2) λίθινες πλάκες τεμάχια τρία 
σύμφωνα με τα σχέδια(Επισυνάπτονται τρείς προσφορές). 

Τεμάχιο 1.00 
    

10.23 
Προμήθεια και τοποθέτηση κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2.1 εκατ. στο μεσοπάτωμα κάτω 
από το δάπεδο για την εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας. (Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

μ2 80.40 
    

10.24 
Γείσο από δύο πλάκες πωρόλιθου σκληρού   πάχους 5 εκατ. το κάθε κομμάτι (Επισυνάπτονται 
τρεις προσφορές). 

μ.μ. 47.00 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
      

Π
Λ

Η
Ρ

Η
 

Κ
Ο

Υ
Φ

Ω
Μ

Α
Τ

Α
 Μ

Ε 

Θ
ΕΡ

Μ
Ο

Μ
Ο

Ν
Ω

ΤΙ
Κ

Α
 

Κ
Ρ

Υ
ΣΤ

Α
Λ

Λ
Α

  11.21 Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση εσωτερικών θυρών (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). μ2 74.24 
    

11.22 
Τρίψιμο - Βάψιμο -Αποκατάσταση ξύλινης υπάρχουσας σκάλας(Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 
    

11.23 
Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα 
ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς -πρώτου ορόφου (Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

τεμάχια 8.00 
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11.24 
Κατασκευή κυρίας εισόδου πρώτου ορόφου(Νότιας πλευράς)από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα 
με το σχέδιο με διπλά κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς (Επισυνάπτονται 
τρεις προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 
    

11.25 
Κατασκευή κυρίας εισόδου ισογείου (Νότιας πλευράς)από ξυλεία καστανιάς σύμφωνα με το 
σχέδιο με διπλά κρύσταλλα ενεργειακά και  τρικολλητήξυλειά καστανιάς (Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

τεμάχιο 1.00 
    

11.26 
Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία καστανιάς με πατζούρια  σύμφωνα με το σχέδιο με διπλά 
κρύσταλλα ενεργειακά και τρικολλητήξυλειά καστανιάς-ισογείου (Επισυνάπτονται τρεις 
προσφορές). 

τεμάχια 8.00 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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12.01 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 50.40 
    

12.06 Τοποθέτηση νέων σιδεριών στα παράθυρα ισογείου (Επισυνάπτονται τρεις προσφορές). μ.μ. 110.72 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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  14.01 Ντουλάπες κοινές από μελαμίνη, φορμάικα ή καπλαμά (υπνοδωματίων, γραφείων κτλ) μ2 όψης 10.00 

    

14.02 Ντουλάπια κουζίνας από μελαμίνη, φορμάικα ή καπλαμά (πάνω ή κάτω) μ.μ. 3.00 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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 15.01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
(πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων 

μ2 305.56 
    

15.02 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
(πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων 

μ2 660.93 
    

15.04 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

μ2 161.13 
    

15.05 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

μ2 20.67 
    

 15.07 
Λουστράρισμα ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού 
ή διαλύτη. 

μ2 113.40 
    

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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16.03 
Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, σαπουνοδόχοι κτλ, μπαταρίες, 
καθρέπτης) 

κατ. αποκ. 1.00 
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16.04 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας τοποθετημένος κατ. αποκ. 1.00 
    

16.05 
Σετ W.C. A.M.EA ισογείου . Συμπεριλαμβάνονται νιπτήρας λεκάνη ,λαβές 

ανακλινόμενες,αξεσουάρ, μπαταρίες,καζανάκι,καθρέπτηςανακλινόμενος(επισυνάπτεται 

προσφορά). 

κατ. αποκ. 1.00     

16.06 
Τοποθέτηση ειδών Υγιεινής ΑΜΕΑ ισογείου -αξεσουάρ,μικρουλικά (διακόπτες 

,σπιράλ)(επισυνάπτεται προσφορά). 

κατ. αποκ. 1.00     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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17.03 Ύδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής) κατ. αποκ. 2.00 
    

17.04 Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας κατ. αποκ. 1.00 
    

17.07 Υδρορροές χάλκινες μμ 89.20 
    

17.08 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης (σωληνώσεις) μμ 10.00 
    

17.09 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (σωληνώσεις) μμ 30.00 
    

17.10 
Προμήθεια πυροσβεστικής φωλέας ,τοποθέτηση και σύνδεση με το δίκτυο 

ύδρευσης.(επισυνάπτεται προσφορά). 

τεμ. 2.00     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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18.06 Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 18000 BTU τεμ 8.00 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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19.03 Γραφείου (εργασία και υλικά πρίζες, διακόπτες) μ2κάτοψ 251.00 
    

19.07 
Κατασκευή εγκατάστασης συναγερμού (επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00     

19.08 
Εγκατάσταση υποδομών τηλεοράσεως και κεραίας.(επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00     

19.09 
Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης(επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00     

19.10 
Γενικός ηλεκτρικός πίνακας(επισυνάπτεται προσφορά). τεμ. 1.00     

19.11 

Φωτιστικά σώματα(σποτ-φωτιστικά ασφαλείας-κλπ)(επισυνάπτονται τρεις  προσφορές για κάθε 

είδος φωτιστικού). 

κατ΄αποκοπήν 1.00     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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21.02 
Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερ με 

ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση. 
τεμ. 1.00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
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22.07 Μεταλλικός σκελετός κιλά 1,374.73 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
      

 
23.02 Άλλο 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
   

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
      

 

ΣΥΝΟΛΑ: 

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ................... ευρώ καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ  

................... ευρώ σύνολο................... ευρώ. 

Τέλος εγκεκριμένου σχεδίου προσφοράς: 
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Τεχνική Περιγραφή Επεμβάσεων-Προδιαγραφές Υλικών - για το ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ. 
 
 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- (επισυνάπτεται τεύχος). 

 Τεκμηρίωση  

 Πρόταση  

 Βιβλιογραφία για την Μονή Απεζανών 

 Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 

2. ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ (επισυνάπτεται τεύχος). 

 Αντικείμενο του έργου 

 Ιστορική Τεκμηρίωση -Φάσεις 

 Περιγραφή των δομικών υλικών κατασκευής -Τρόποι Δόμησης 

 Παθολογία φθορών και βλαβών υπάρχουσας κατάστασης 

 Τεχνική έκθεση στατικής ανάλυσης 

 Προτάσεις δομικής αποκατάστασης 

 Τεχνικές προδιαγραφές έργου 

 Βιβλιογραφία για τις αναστηλώσεις μνημείων. 

 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (επισυνάπτεται τεύχος). 
 

                                                           
i  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 


