
 

 

 

ΠΡΟΣ 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

ΟΡΦΕΩΣ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 154831652 

ΤΗΛ. 25310-36751 

2. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ν. ΜΙΣΙΡΛΗ 11 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 113990799 

ΤΗΛ. 25310-23876 

3. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 11983025 

ΤΗΛ. 25310-37980 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., 

έχοντας υπόψη: 

α) το εγκεκριμένο έργο με τίτλο: «Promotion of Modern Financial Instruments in the Cross 
border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  Προγράμματος Interreg V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»  

β) το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021, και 

γ) την υπ’ αριθ. 469/01-06-2022 (θέμα 2ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) 

                                     Κομοτηνή 28-07-2022 

                                     A.Π. 1056 

ταχ. δ/νση: Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη                                       

Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή  

πληροφορίες: Ιωάννης Κιοσσές  

τηλέφωνο: 2531034071-2/ 83672  

Τηλεομοιοτυπία: 2531034073  

e-mail: anro@anro.gr  





ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Promotion of Modern Financial 
Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  
Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προτίθεται να προβεί στην 
παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς ως ανωτέρω με σκοπό την 
απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) κατασκευαστικών 
εργασιών ανακαίνισης – διαμόρφωσης χώρων στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ν. 
Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή, για τις ανάγκες στέγασης και υλοποίησης του ως 
άνω έργου (CPV: 45200000-9 – «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και 
έργα πολιτικού μηχανικού») με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές, 
όπως αυτές προκύπτουν την κάτωθι τεχνική έκθεση, που συνέταξε το στέλεχος της ΑΝ. ΡΟ. 
Α.Ε. Ιωάννης Κιοσσές, Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ήτοι: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - διαμόρφωσης 
και προμήθειας εξοπλισμού για δύο εσωτερικούς χώρους (χώροι Α και Β) του κτιρίου που 
στεγάζεται η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α επί της οδού 
Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100.  

Ο πρώτος εσωτερικός χώρος (χώρος Α) προορίζεται για δημιουργία γραφείου και ο δεύτερος 
(χώρος Β) για αίθουσα συσκέψεων.  

Όλες οι ανωτέρω εργασίες καθώς η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού προβλέπεται 
να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρότασης με τίτλο: «Promotion of Modern Financial 
Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), που 
υποβάλλεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» (6η 
Πρόσκληση), με Επικεφαλής Εταίρο της Πρότασης την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

 

Εργασίες 

 

1.Τοιχοποιίες 

 

Τοποθέτηση 2 εσωτερικών πυράντοχων τοιχοποιιών διπλής όψεωςξηράς δόμησης, 
ικανότητας πυραντίστασης 60min (κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 125mm, 
αποτελούμενο από: διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων και μεταλλικό σκελετό 
κατασκευασμένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες. 

 

1.1. Προδιαγραφές  
Σύστημα πυράντοχης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, ικανότητας πυραντίστασης 60min 
(κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 125mm, αποτελούμενο από: α) μεταλλικό σκελετό 
κατασκευασμένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως 60cm βάσει 





προδιαγραφών) - διαστάσεων 75mmx40mmx0,6mm και 75mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως - 
διαμορφωμένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισμένους εν θερµώ και β) διπλή στρώση 
πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη, τοποθετούμενων εκατέρωθεν του 
σκελετού.  

 

1.2 Τεχνική περιγραφή της τοποθέτησης 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξετάσει τους χώρους, στους οποίους θα τοποθετηθούν 
ταχωρίσματα και πριν την έναρξη των κατασκευών να χαράξει το ίχνος του χωρίσματος στο 
δάπεδο,στις τοιχοποιίες και στην οροφή με τη βοήθεια νήματος της στάθμης. Το ίχνος θα 
είναι διπλό, ώστε ναλαμβάνεται υπ’ όψη το συνολικό πάχος του χωρίσματος και του 
σκελετού. Στο ίχνος αυτό θα προσαρμοστούν οι δοκίδες του σκελετού και οι κατακόρυφοι 
και οριζόντιοι οδηγοί του χωρίσματος.Θα πρέπεινα ελέγχονται οι επιφάνειες ως προς την 
οριζοντιότητα. Τα κατακόρυφα καιοριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωσή τους 
θα αλφαδιάζονται με προσοχή, ώστε ναδιαμορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και 
κατακόρυφες γραμμές.Η τοποθέτηση των χωρισμάτων θα εκτελείται με όσο το δυνατόν 
λιγότερες διατρήσεις,διανοίξεις οπών και κοπές της υφιστάμενης κατασκευής. Πριν την 
τοποθέτηση των πετασμάτων πρέπει να εξακριβωθεί ότι ο σκελετός τους είναιστερεωμένος 
ασφαλώς, ότι έχει τις απαιτούμενες αντοχές καθώς και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και 
οιστηρίξεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα. Πρέπει επίσης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι 
απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαμψία τωνχωρισμάτων.Γύρω από τα 
κουφώματα τα πετάσματα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρμοί να είναι κοντά 
στακουφώματα. Τα φύλλα γυψοσανίδων θα συσφίγγονται απαλά και θα τοποθετούνται έτσι, 
ώστε νααποφεύγεται η μεταξύ τους συμπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται 
κατά 1cm – 2 cmλιγότερο από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να μην χρειαστεί 
να συμπιεστούν για ναεφαρμόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή με 
την οροφή με τη βοήθειασφηνών που εφαρμόζονται στην κάτω ακμή τους. Στερεώνονται στο 
σκελετό στη θέση αυτή και ηδιαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου 
εμφανίζεται στον κάτω οδηγό τουχωρίσματος.Η κατασκευή του χωρίσματος θα ξεκινά από 
τον τοίχο, εφόσον το χώρισμα δεν περιλαμβάνειάνοιγμα. Στην αντίθετη περίπτωση η 
κατασκευή θα ξεκινά από το άνοιγμα και καταλήγει στον τοίχο. 

Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πυράντοχης 
τοιχοποιίας πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 
ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συμμόρφωσης µε τις απαιτήσεις των 
αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 
κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 
Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες µε βεβαίωση 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (EuropeanCooperationforAccreditation - EA) 
και, μάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

1.3. Τιμολόγηση 
38,71€/ τ.μ. (Τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) 





Κωδικός Άρθρου 78.09.3.11.5, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 (85%), ΟΙΚ 6118 (15%)- 
Σύστημα πυράντοχης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, ικανότητας πυραντίστασης 60min 
(κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 125mm.  

Τιμολογούνται οι ακόλουθες εργασίες:  

Κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση του μεταλλικού σκελετού, ρύθμιση και 
σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της 
τοιχοποιίας, τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 
12,5mm - εκατέρωθεν του σκελετού, αρµολόγηση - στοκάρισµα µε χρήση καταλλήλων 
υλικών (πυράντοχηςυαλοταινίαςαρµού, γωνιοκράνων, αρµόστοκου κλπ), κατάλληλη 
διαμόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων, κατάλληλη διαμόρφωση (σκοτιών κλπ) στα 
σημεία επαφής των γυψοσανίδων µε τοίχους - κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές 
κλπ, κατάλληλη διάταξη του σκελετού και κοπή των γυψοσανίδων για την δημιουργία 
ανοιγμάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων - στις θέσεις όπου υφίστανται κουφώματα, 
διαμόρφωση των παρειών των ανοιγμάτων (λαμπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για 
την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, ενίσχυση 
του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για επιτοίχιεςαναρτήσεις - εφ' όσον 
και όπου απαιτούνται και επιμελής καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα µε την Μελέτη, τις 
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες που θα λάβει ο ανάδοχος από 
την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε .  

Στην τιμή επίσης  περιλαμβάνονται οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 
απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών 
μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί 
τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων καιγενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 
κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητηγια την έντεχνη και πλήρη κατασκευή.  

 

2. Χρωματισμοί 

 

2.1. Προδιαγραφές 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή 
κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται µε 
άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω.  

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών αναφέρονται σε πραγματική 
χρηματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Σε όλες τις τιμές 
εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές 
βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας 





του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.  

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω. 

 

 

2.2. Τεχνική περιγραφή της τοποθέτησης 
 

2.2.1. Χρωματισμοί Εσωτερικών Τοίχων 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τον χρωματισμότων εσωτερικών τοίχων των δύο 
χώρων που πρόκειται να ανακαινιστούν στο κτίριο της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. είναι η 
ακόλουθη: 

 Λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα. 
 Ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και 

στοκάρισμα. 

 αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 
 Ψιλοστοκάρισμαόπου χρειάζεται με καθαρό στόκο και επεξεργασία των 

ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα). 
 Εφαρμογή του πλαστικού ακριλικού χρώματος σε δύο στρώσεις.  
 

2.2.1.1. Τιμολόγηση 
9,00 €(Εννιά ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 77.80.01, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 - Χρωματισμοί επί εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.  





Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-0200 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

 

2.2.2. Χρωματισμός Γυψοσανίδων 
Ειδικά για τον χρωματισμό πυράντοχης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης οι εργασίες είναι οι 
ακόλουθες: 

 Τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα. 
 Καθαρισμός της επιφάνειάς τους  από τη σκόνη. 
 Αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και 

εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της. 
 Χρωματισμός των γυψοσανίδων σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή 

βινυλικού χρώματος. 
 

2.2.2.1. Τιμολόγηση  
9,00 €(Εννιά ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 77.84.01, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 - Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των 
επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με 
υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της 
και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

2.2.3. Βερνικοχρωματισμοί Ξύλινων Επιφανειών 
α. Για τα υλικά και τα συστήματα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το 
πρότυπο ΕΝ 927. 

β. Η προετοιμασία των βερνικωμάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων 
επιφανειών περιλαμβάνει καταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. 
Συγκεκριμένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι ακόλουθες παράμετροι: 

 Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται με 
τη δοκιμή νίτρου. Επαλείφεται η επιφάνεια με νιτρικό διάλυμα και αν προκύψει 
μικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για βαφή αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν 
προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη με βάση το νερό. Στην πρώτη 
περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση 
της βαφής, ενώ στη δεύτερη πρέπει να χρησιμοποιηθεί υλικό με βάση το νερό. Και 





στις 2 περιπτώσεις πριν τη διεξαγωγή των επόμενων ελέγχων προηγείται τρίψιμο 
με απόχαρτο. 

 Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε με 
αυτοκόλλητη ταινία (βλ. και παρ. «Προετοιμασία» του παρόντος), είτε με τη δοκιμή 
πλέγματος. Στην πρώτη περίπτωση, αν η βαφή δεν παραμείνει στη θέση της πρέπει 
να απομακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χαράσσεται η παλαιά βαφή με 
κοφτερό μαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε να 
σχηματιστούν τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν 
περισσότερο από 20% των τετραγωνιδίων. 

 Αν ο παλαιός χρωματισμός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγμένο πανί 
στην επιφάνεια, ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής 
λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Αν σχηματιστεί μετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα 
κηλίδα, το βερνίκι πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς από την επιφάνεια πριν την 
εφαρμογή νέου χρώματος και το ξύλο να τριφτεί μέχρι να αποκαλυφθεί σταθερή, 
υγιής επιφάνεια. 

 Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται με φορητό μετρητή 
υγρασίας. Πριν από το χρωματισμό το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου 
πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και παρ. «Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του 
παρόντος). 

γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

 καθαρισμός των επιφανειών 
 επίτριψη με υαλόχαρτο 
 στοκάρισμα με στόκο που αποτελείται από ξύσματα του ίδιου τύπου ξύλου με αυτό 

της επιφάνειας και κόλλα ή από λευκή ζύμη που αποτελείται από ξύσματα ξύλου 
και στόκο (έτοιμο προϊόν), στην οποία προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα με το 
χρώμα του ξύλου, χρωστική ύλη 

 επίτριψη με ψιλό υαλόχαρτο 
 δύο επαλείψεις βρασμένου λινελαίου ή άλλου υλικού εμποτισμού του ξύλου με 

πινέλο, με τη δεύτερη να εφαρμόζεται μετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες 
έχουν σκοπό τον διαποτισμό του ξύλου, τόσο για οικονομία βερνικιού με μείωση 
της απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του ξύλου από την 
υγρασία, τη θερμότητα κτλ. 

 εφαρμογή μιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη μετά την 
πλήρη ξήρανση της πρώτης με πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα 
οποία εφαρμόζονται με πιστολέτο. 

δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι ομοιόμορφη, τότε τοπικά (όπου 
ξασπρίζει το ξύλο) και πριν από την επάλειψη με λινέλαιο, ενισχύεται με μέθοδο εγκεκριμένη 
από την Υπηρεσία (υδατοχρώματα, χρώματα ανιλίνης κτλ). 

ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώματος εξωτερικών επιφανειών. 

 

2.2.3.1. Τιμολόγηση   

15,70 €(Δέκα πέντε και εβδομήντα ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 77.71.03, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771- Εφαρμογή επί ξύλινων 
επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη δύο συστατικών  

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 





Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα,ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

 

 

2.3. Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 
Στην τιμή μονάδος όλων των εργασιών χρωματισμών, εκτός από όλα τα στάδια 
(προκαταρκτικά και κύρια) της εκτέλεσης της εργασίας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και 
μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη 
εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού 
(αναμικτήρων, ικριωμάτων κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας.  

β. Η κατασκευή των απαιτούμενων ικριωμάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους 
στη στάθμη εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους μετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Η προετοιμασία των προς χρωματισμό επιφανειών, ο καθαρισμός τους, η 
επιδιόρθωση των ατελειών, οι επιστρώσεις πριν από την εφαρμογή του 
χρώματος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες των 
υλικών, η κατασκευή των δειγμάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωματικής 
τελειωμένης εργασίας. 

δ. Η προστασία, ο καθαρισμός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των 
παρακείμενων επιφανειών από τις εργασίες χρωματισμών. 

ε. Ο καθαρισμός του εργοταξίου και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών μετά 
το πέρας των εργασιών. 

στ. Οι ενδεχόμενες επιδιορθώσεις (μερεμέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω 
της ενσωμάτωσης των κουφωμάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 

ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των 
κατασκευαζόμενων στοιχείων. 

η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη 
αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο 
παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 

 

 

 

3. Θύρες  
 

3.1. Εγκατάσταση μίαςμονόφυλλης θύρας αλουμινίου με παράθυρο στο χώρο Α.  

Τιμολόγηση   

165,00€(εκατόν εξήντα πέντε ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 





Κωδικός Άρθρου 65.02.01.01, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 - Υαλόθυρα από αλουμίνιο, 
ανοιγόμενη με μεντεσέδες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00. Υαλόθυρα 
από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυραανοιγόμενη, μονόφυλλη, χωρίς φεγγίτη. 

 

3.2. Εγκατάσταση μίας δίφυλλης θύρας αλουμινίου με παράθυρο στο χώρο Β.  

Τιμολόγηση   

155,00 €(εκατόν πενήντα πέντε ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 65.02.01.02, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503 - Υαλόθυρα από αλουμίνιο, 
ανοιγόμενη με μεντεσέδεςσύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00. Υαλόθυρα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυραανοιγόμενη, δίφυλλη, χωρίς φεγγίτη. 

 

3.3 Εγκατάσταση εσωτερικής ξύλινης θύρας στο χώρο Β 

Τιμολόγηση   

95,00 €(ενενήντα πέντε ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 5449, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5449. Κατασκευή πλήρους θύρας από 
ξύλο Σουηδίας. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00. 

 

3.4. Εγκατάσταση εσωτερικού παραθύρου στον χώρο Α 

Τιμολόγηση   

190,00 €(εκατόν ενενήντα ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Άρθρου 5428, Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ. 5428. Ξύλινο Παράθυρο από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00. 

 

 

4. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 

 

4.1. Τέσσερις Φωτοδιακόπτες 

Τοποθέτηση 2 φωτοδιακοπτών για τον χώρο Α και 2 για τον χώρο Β 

Τιμολόγηση   

20,00 € ανά τεμάχιο  

 

4.2 Καλώδιο 3x1,5 εύκαμπτο  

Αγορά 40 μέτρων καλωδίου για τοποθέτηση των φωτοδιακοπτών.  





Τιμολόγηση 

0,70 ανά μέτρο 

 

 

 

 

 

 

 

5. Κατόψεις χώρων επέμβασης  

 

5.1. Κάτοψη Ισογείου κτιρίου Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. 

 





 

 

5.2. Κάτοψη Ισογείου κτιρίου Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. μετά την ανακαίνιση  

 





 

6. Διαστασιολογήσεις 





 

Διαστασιολόγηση Χώρου Α (γραφείο) 

Διαστάσεις Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Μήκος περιμέτρου Χώρου Α 15,41 μέτρα (m) 

Εμβαδό Χώρου Α (Δαπέδου - Οροφής) 14,67 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Ύψος Χώρου Α 3,55 μέτρα (m) 

Εμβαδό τοίχων Χώρου Α με τα ανοίγματα 54,69 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό παραθύρου τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Α 
(1,90x0,95) 

1,81 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό πόρτας εσωτερικού χώρου Χώρου Α  (2,20x0,90) 1,98 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό πόρτας επικοινωνίας εξωτερικού -εσωτερικού 
Χώρου Α  (2,20x0,90) 

1,98 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Συνολικό Εμβαδό ανοιγμάτων Χώρου Α  5,77 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Μήκος εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου 
Α  

4,25 μέτρα (m) 

Ύψος εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Α  3,55 μέτρα (m) 

Εμβαδό εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς δόμησης με τα 
ανοίγματα Χώρου Α 

15,10 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό τοίχων Χώρου Α αφαιρώντας τα ανοίγματα 48,93 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς δόμησης 
Χώρου Α αφαιρώντας τα ανοίγματα 

13,29 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Α αφαιρώντας 
τα ανοίγματα 

13,29 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

 

Διαστασιολόγηση Χώρου Β (Αίθουσα Συσκέψεων) 

Διαστάσεις Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Μήκος περιμέτρου Χώρου Β 13,75 μέτρα (m) 

Εμβαδό Χώρου Β (Δαπέδου - Οροφής) 11,20 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Ύψος Χώρου B 3,55 μέτρα (m) 

Εμβαδό τοίχων Χώρου B με τα ανοίγματα 48,81 τετραγωνικά μέτρα (m2) 





Εμβαδό πόρτας εσωτερικού χώρου Χώρου B  
(2,20x0,90) 

1,98 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό 2 πορτών εσωτερικού χώρου Χώρου B 
(2,20x0,90) 

3,96 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό πόρτας επικοινωνίας εξωτερικού -
εσωτερικού Χώρου Β  (2,20x1,78) 

3,92 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Συνολικό Εμβαδό ανοιγμάτων Χώρου Β 9,86 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Μήκος εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β 

2,65 μέτρα (m) 

Ύψος εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β  

3,55 μέτρα (m) 

Εμβαδό εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης με τα ανοίγματα Χώρου Β  

9,41 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό τοίχων Χώρου Β αφαιρώντας τα 
ανοίγματα 

38,96 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό εξωτερικής μεριάς τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β αφαιρώντας τα ανοίγματα 

7,43 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

Εμβαδό τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Β 
αφαιρώντας τα ανοίγματα 

7,43 τετραγωνικά μέτρα (m2) 

 

7. Προϋπολογισμός  

 

 Προϋπολογισμός ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

Α/Α Εργασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή/Μονάδα 

Μέτρησης 
Συντελεστής Ποσό 

1 
Κατασκευή τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Α  13,29 38,71 € 1,00 514,46 € 

2 
Χρωματισμός Επιφάνειας Οροφής 
Χώρου Α 14,67 9,00 € 1,00 132,03 € 

3 Χρωματισμός Τοίχων Χώρου Α 48,93 9,00 € 1,00 440,37 € 

4 
Χρωματισμός εξωτερικής μεριάς 
τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Α  13,29 9,00 € 1,00 119,61 € 

5 
Τοποθέτηση Πόρτας με Παράθυρο στο 
Χώρο Α (2,20x0,90) 1,98 165,00 € 1,00 326,70 € 





6 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Α (2,20x0,90) 1,98 15,70 € 2,70 83,93 € 

7 
Τοποθέτηση Παραθύρου τοιχοποιίας 
ξηράς δόμησης Χώρου Α (1,90x0,95) 1,81 190,00 € 1,00 342,95 € 

8 
Κατασκευή τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β  7,43 38,71 € 1,00 287,62 € 

9 
Χρωματισμός Επιφάνειας Οροφής 
Χώρου Β 11,2 9,00 € 1,00 100,80 € 

10 Χρωματισμός Τοίχων Χώρου Β 38,96 9,00 € 1,00 350,64 € 

11 
Χρωματισμός εξωτερικής μεριάς 
τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Β  7,43 9,00 € 1,00 66,87 € 

12 
Τοποθέτηση Πόρτας τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98 90,00 € 1,00 178,20 € 

13 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98 14,00 € 2,70 74,84 € 

14 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98 14,00 € 2,70 74,84 € 

15 

Τοποθέτηση Πόρτας επικοινωνίας 
εξωτερικού -εσωτερικού Χώρου Β  
(2,20x1,78) 3,92 155,00 € 1,00 607,60 € 

16 Φωτοδιακόπτες 4 20,00 € 1,00 80,00 € 

17 Καλώδιο 3x1,5 εύκαμπτο  40 0,70 € 1,00 28,00 € 

    Σύνολο   3.809,46 € 

      

  
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 685,70 € 

  
Άθροισμα     4.495,16 € 

  
Απρόβλεπτα 15,00% 674,27 € 

  
Άθροισμα     5.169,44 € 

  
φπα   24,00% 1.240,67 € 

  

Σύνολο Εργασιών 
Ανακαίνισης    6.410,10 € 

 

 

 





Ο Συντάξας 

Ιωάννης Κιοσσές 

Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

-------------- 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης ανέρχεται 
στο ποσόν των έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών (6.410,10 ευρώ), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του 

ανωτέρω πίνακα, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη. 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς είναι υποχρεωτική. 

Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν την Οικονομική τους Προσφορά, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι και την 19η Αυγούστου 2022, ημέρα 

Παρασκευή έως και τις 15.00 μ.μ. στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, 

Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100). Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του 

φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα 

προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί. 

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η 

αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου  

 Φορολογική ενημερότητα  

 Ασφαλιστική ενημερότητα  

 Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  





Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

στον Γενικό Διευθυντή, κο Ευστάθιο Κεφαλίδη (τηλ. 25310 34071 & 34072, e-mail: 

anro@anro.gr). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛ:  

ΦΑΞ:  

Ε-MAIL:  

 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. …………/……….2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και του σχετικού Παραρτήματος αυτής,  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Εργασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή/Μονάδα 

Μέτρησης 
Συντελεστής Ποσό 

1 
Κατασκευή τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Α  13,29  1,00  

2 
Χρωματισμός Επιφάνειας Οροφής 
Χώρου Α 14,67  1,00  

3 Χρωματισμός Τοίχων Χώρου Α 48,93  1,00  

4 
Χρωματισμός εξωτερικής μεριάς 
τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Α  13,29  1,00  

5 
Τοποθέτηση Πόρτας με Παράθυρο στο 
Χώρο Α (2,20x0,90) 1,98  1,00  

6 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Α (2,20x0,90) 1,98  2,70  

7 
Τοποθέτηση Παραθύρου τοιχοποιίας 
ξηράς δόμησης Χώρου Α (1,90x0,95) 1,81  1,00  

8 
Κατασκευή τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β  7,43  1,00  

9 
Χρωματισμός Επιφάνειας Οροφής 
Χώρου Β 11,2  1,00  

10 Χρωματισμός Τοίχων Χώρου Β 38,96  1,00  





11 
Χρωματισμός εξωτερικής μεριάς 
τοιχοποιίας ξηράς δόμησης Χώρου Β  7,43  1,00  

12 
Τοποθέτηση Πόρτας τοιχοποιίας ξηράς 
δόμησης Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98  1,00  

13 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98  2,70  

14 
Βερνικοχρωνατισμός Πόρτας 
εσωτερικού Χώρου Β (2,20x0,90) 1,98  2,70  

15 

Τοποθέτηση Πόρτας επικοινωνίας 
εξωτερικού -εσωτερικού Χώρου Β  
(2,20x1,78) 3,92  1,00  

16 Φωτοδιακόπτες 4  1,00  

17 Καλώδιο 3x1,5 εύκαμπτο  40  1,00  

    Σύνολο    

      

  
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%  

  
Άθροισμα      

  
Απρόβλεπτα 15,00%  

  
Άθροισμα      

  
φπα   24,00%  

  

Σύνολο Εργασιών 
Ανακαίνισης     

 

Η ανωτέρω προσφορά ισχύει και με δεσμεύει για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, ως η ημερομηνία αυτή αναγράφεται στη 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

(Πόλη) …./…./2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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