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Παράρτημα Ι  

Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την 

«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων» 

Αρ. Πρωτ.: 1390/ESTIA 2021/25-08-2021 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

1.Αντικείμενο Πρότασης  

 

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η  οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 
όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο 
κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες 
και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
 

Επωνυμία ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10683 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 210 5231966 

Φαξ 210 5221950 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@nostos.org.gr  

Website www.nostos.org.gr 

  

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ 

Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες 

διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την 

πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων», 

στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. Η 

Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού 

Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο προμηθευτής :  

 Τόπος παράδοσης/εκτέλεσης εργασιών: 11 (Έντεκα) διαμερίσματα εντός της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 Προϋπολογισμός: 42.735,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Μέχρι 31/12/2021. 

mailto:info@nostos.org.gr
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 Χρόνος Παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία για το σύνολο των 

διαμερισμάτων. Χρόνος περάτωσης διαμερίσματος ορίζονται οι 7 (επτά εργάσιμες 

ημέρες). Συγκεκριμένα, Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί ταυτόχρονα ανά 7ήμερο τον 

απαιτούμενο  αριθμό διαμερισμάτων έτσι ώστε να μην υπερβεί τον συνολικό χρόνο 

των 30 εργάσιμων ημερών. 

  Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει ανάμεσα σε αυτούς που θα εκπληρώνουν τις 

τεχνικές προϋποθέσεις και θα κάνουν την οικονομικότερη προσφορά ανά 

διαμέρισμα. Άρα το έργο δεν θα κριθεί στο σύνολό του αλλά τμηματικά με επί 

μέρους προσφορές. Η οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να έχει 

εκτός από τις επί μέρους τιμές για τις επί μέρους εργασίες και το συνολικό κόστος 

ανά διαμέρισμα και επί αυτού του ποσού θα γίνει η επιλογή του αναδόχου ή των 

αναδόχων. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους που θα 

πραγματοποιηθούν οι εργασίες, κατόπιν συνεννόησης, εάν αυτό κρίνεται απαραί-

τητο για την υποβολή της προσφοράς τους. Η συνεννόηση θα πραγματοποιείται στα 

στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παραρτήματος VI  έως 3 (Τρείς) μέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στο παρών τεύχος του διαγωνισμού.  

 

Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικές με την προμήθεια και την εκτέλεση της σύμβασης με τον 
προμηθευτή. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. 

 Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες. 

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης (Α΄) ποιότητας 
και πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την ποιότητά τους 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που αναγράφεται στον πίνακα αναλυτικών 
προδιαγραφών. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένου 
ιδρύματος (Τράπεζας, ΤΜΕΔΕ κλπ.) ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς του και 
διάρκειας 18 μηνών πριν την σύναψη σύμβασης. 

 

 
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

κουφωμάτων 

Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά κουφώματα) με τις 
10 Τεμάχια 
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(πόρτες, εξωτερικά 

κουφώματα) 

κάσες, και τις απαραίτητες 

επιδιορθώσεις (στοκάρισμα κλπ). 

Εργασία & υλικά 

2 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

ντουλαπιών 

Χρωματισμός ξύλινων ντουλαπιών, 

εσωτερικά τα κουτιά είτε εξωτερικά 

(πορτάκια, ντουλαπόφυλλα, 

συρτάρια) με την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

Εργασία & υλικά 

8,00 m2 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 

Αντικατάσταση 
κλειδαριάς 
χωνευτής  
 

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 

Αντικατάσταση 

πόμολου ξύλινης 

πόρτας  

Αντικατάσταση πόμολου ξύλινης 
πόρτας χειρολαβή με ροζέτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

3 

Αντικατάσταση 

εξαρτημάτων 

κλειδώματος 

Αντικατάσταση εξαρτημάτων 
κλειδώματος, Μάνταλα-σύρτες σε 
παράθυρα 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιo 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ 

1 
Επισκευή ξύλινων 
και πλαστικών 
ρολών 

Επισκευή ξύλινων και πλαστικών 
ρολών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση ή 
επισκευή ιμάντα 
6m  

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 6m 
σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού 
τύπου 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού  
 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού 
διάφανου σε ξύλινο κούφωμα 
διάστασης 45cm x 95cm και πάχους 
4mm. 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιo 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Αντικατάσταση 
ξύλινης εσωτερικής 
πόρτας 
 

Αντικατάσταση ξύλινης εσωτερικής 
πόρτας, κοινής πρεσαριστής με 
πλαίσιο βαμμένες ή λουστραριστές 

1 Τεμάχιo 
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κρεμασμένες στη κάσα. Διαστάσεις 
0,80 X 2,20 
Εργασία & υλικά 

2 
Αντικατάσταση 
ξύλινης εξωτερικής 
πόρτας 

Αντικατάσταση ξύλινης εξωτερικής 
πόρτας, κοινής πρεσαριστής με 
πλαίσιο, βαμμένες ή λουστραριστές 
κρεμασμένες στην κάσα 0,90m x 
2,20m. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιo 

3 
Επισκευή κάσας, 
λουστραριστής  

Επισκευή κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη. 
Εργασία και υλικά 

3 Τεμάχια 

4 
Αντικατάσταση 
οδηγού-
μηχανισμού  

Αντικατάσταση οδηγού-μηχανισμού 
συρόμενης ξύλινης εσωτερικής θύρας, 
τύπου ΑΣΚΑΦΤΟΣ. 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

5 

Αντικατάσταση 
καπακιού 
πρόσβασης σε 
κουτί ρολού 

Αντικατάσταση καπακιού πρόσβασης 
σε κουτί ρολού, διαστάσεων 140,0cm 
x 40,0cm 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιo 

6 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά, από MDF με επένδυση από 
μελαμίνη έως 1,00μ μήκος 
Εργασία και υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

7 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, επενδεδυμένα με μελαμίνη, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 45cm 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

8 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm 
Εργασία και υλικά 

2,70 
Τρέχον 
μέτρο 

9 
Αντικατάσταση 
συρταριού 

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετόπης, σε 
διάσταση έως 45cm σε κουζίνες και 
υ/δ, χωρίς μηχανισμό, 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

10 
Μηχανισμός 
ολίσθησης  

Μηχανισμός ολίσθησης, οδηγοί για 
ξύλινα συρτάρια απλού τύπου, 
εργασία 

2 Τεμάχια 
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Εργασία και υλικά 

11 
Πόμολα απλού 
τύπου  

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα. 
Εργασία και υλικά 

5 Τεμάχια 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Πορτάκι 
ηλεκτρολογικού  
πίνακα 

Πορτάκι ηλεκτρολογικού  πίνακα- 
αντικατάσταση. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Επισκευή 
κουδουνιού  

Επισκευή κουδουνιού εξώπορτας & 
αντικατάσταση μπουτόν. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
φωτιστικού 
μπάνιου 

Αντικατάσταση φωτιστικού μπάνιου, 
τύπου απλίκα με πλαστικό κέλυφος 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 

Επιδιορθώσεις 
ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου 
 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία και υλικά 

39,00 m2 

 
 

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή 

 Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 

                                                                        
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς 
χωνευτής  

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
ΜΑΤ 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού ΜΑΤ, 
διάστασης 80cm x 155cm και πάχους 
4mm. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 

Καθρέπτης 
επιτοίχιος για 
λουτρό 
 

Καθρέπτης επιτοίχιος για λουτρό, 
απλός χωρίς κορνίζα ή πατούρα, 
διαστάσεων 50cm x 50cm 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 
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ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
οδηγού-
μηχανισμού  

Αντικατάσταση οδηγού-μηχανισμού 
συρόμενης ξύλινης εσωτερικής θύρας, 
τύπου χωνευτός εντός τοιχοποιίας. 
Εργασία & υλικά 

3 Τεμάχια 

2 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά από MDF με επένδυση από 
μελαμίνη έως 1,50μ μήκος. 
Εργασία & υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

3 
Ντουλάπι λουτρού  
 

Ντουλάπι λουτρού με νιπτήρα 
διαστάσεων  55cm X 35cm X 100cm 
MDF επενδεδυμένο μελαμίνη, με 
ποδαρικά. 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

4 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλάπας Υ/Δ   

Ντουλαπόφυλλα ντουλάπας Υ/Δ  από 
MDF,έτοιμο βαμμένο, σε διαστάσεις  
 60cm X 190cm 
συμπεριλαμβανομένων πόμολων, 
μεντεσέδων και εξαρτημάτων . 
Εργασία & υλικά 

4 Τεμάχια 

5 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF  επενδυμένα με μελαμίνη σε 
διαστάσεις 0,40cm 
συμπεριλαμβανομένων πόμολων, 
μεντεσέδων και εξαρτημάτων. 
Εργασία & υλικά 

5 Τεμάχια 

6 Μπάζα ντουλαπιών  
Αντικατάσταση σοβατεπί κάτω 
ντουλαπιών κουζίνας έως 10cm ύψος.   
Εργασία & υλικά 

2,5 
Τρέχον     
μέτρο 

7 
Πόμολα απλού 
τύπου  
 

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα, 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

8 
Αντικατάσταση 
συρταριού 

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετόπης, σε 
διάσταση έως 40cm σε κουζίνες και 
υ/δ, με μηχανισμό,  
Εργασία & υλικά 

3 Τεμάχια 

9 
Αντικατάσταση 
συρταριού 
  

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετόπης, σε 
διάσταση έως 50cm σε κουζίνες και 
υ/δ, με μηχανισμό,  
Εργασία & υλικά  

3 Τεμάχια 
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10 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm, 
Εργασία και υλικά 

2,30 
Τρέχον     
μέτρο 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μπαταρίας νιπτήρα  

Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα σε 
λουτρό, τύπου Γέφυρα απλή 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 

πλακιδίων 

Αντικατάσταση επιτοίχιων ή 

επιδαπέδιων πλακιδίων, διαφόρων 

διαστάσεων 

Εργασία & υλικά 

1,50 m2 

2 
Επισκευή 

μεντεσέδων  

Επισκευή μεντεσέδων σε σιδερένια 

πόρτα 

Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

 

 

3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή 

 Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 

Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
ΜΑΤ 
 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού ΜΑΤ, 
διάστασης 55cm x 75cm και πάχους 
4mm. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού  

Αντικατάσταση μονού τζαμιού 
διάφανο σε ξύλινο εξωτερικό 
κούφωμα, διαστάσεων  50cm x 190cm 
και πάχους 4mm 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

3 
Αντικατάσταση 
τζαμιού ΑΡΜΕ 
ΦΙΜΕ  

Αντικατάσταση τζαμιού ΑΡΜΕ ΦΙΜΕ 
σε μεταλλικό κιγκλίδωμα μπαλκονιού, 
διαστάσεων  80cm x 45cm 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
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1 
Αντικατάσταση 
ξύλινης 
μπαλκονόπορτας  

Αντικατάσταση ξύλινης 
μπαλκονόπορτας με τζάμι, 
διαστάσεων 70cm x 210cm  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 

Επιδιορθώσεις 
ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου 
 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία και υλικά 

25,00 m2 

2 
Τοποθέτηση 
καρφωτού 
δαπέδου  

Τοποθέτηση με νέες τάβλες σε 
καρφωτό ξύλινο δάπεδο σε σχέδιο 
Anglais (λωρίδες),  σε σημεία όπου 
υπάρχει μεγάλη φθορά στις παλαιές. 
Εργασία και υλικά 

4,00 m2 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Τέντες  
Επισκευή και αντικατάσταση 
τεντόπανου. 
Εργασία και υλικά 

3,50 m2 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

1 

Αντικατάσταση 
καπάκι σε καζανάκι  
 

Αντικατάσταση καπάκι σε καζανάκι 
πορσελάνης, 30cm λευκό. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

 

 

4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 

Χρωματισμός 

εσωτερικών χώρων  

 

Χρωματισμός εσωτερικών χώρων με 

τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα (2 

εφαρμογές) για τοιχοποιίες & οροφές, 

με την απαιτούμενη προετοιμασία 

(τρίψιμο, στοκάρισμα αστάρι κλπ).  

Εργασία & υλικά 

225,00 m2 

2 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

κουφωμάτων  

Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά κουφώματα) με τις 
4 Τεμάχια 
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κάσες, και τις απαραίτητες 

επιδιορθώσεις (στοκάρισμα κλπ). 

Εργασία & υλικά 

3 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

ντουλαπιών 

Χρωματισμός ξύλινων ντουλαπιών, 

εσωτερικά τα κουτιά είτε εξωτερικά 

(πορτάκια, ντουλαπόφυλλα, 

συρτάρια) με την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

Εργασία & υλικά 

8,00 m2 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς  
 

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα 
Εργασία & υλικά 

3 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς  

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε πόρτα αλουμινίου 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς/πόμολο  
 

Αντικατάσταση κλειδαριάς/πόμολο 
τύπου σπανιολέτας σε ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα/ παράθυρο 
αλουμινίου 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 

Καθρέπτης 
επιτοίχιος για 
λουτρό 
 

Καθρέπτης επιτοίχιος για λουτρό, 
απλός χωρίς κορνίζα ή πατούρα, 
διαστάσεων 50cm x 50cm 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Επισκευή ξύλινης 
εσωτερικής πόρτας 

Επισκευή ξύλινης εσωτερικής πόρτας, 
κοινής πρεσαριστής με πλαίσιο 
βαμμένες ή λόυστραριστές 
κρεμασμένες στη κάσα. 
Διαστάσεις 0,80 X 2,20. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Επισκευή κάσας, 
λουστραριστής  

Επισκευή κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, επενδυμένα με μελαμίνη, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 45cm 

4 Τεμάχια 
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Εργασία και υλικά 

4 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm. 
Εργασία και υλικά 

2,10 
Τρέχον 
μέτρο 

5 
Αντικατάσταση 
συρταριού 

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετώπης, σε 
διάσταση έως 40cm σε κουζίνες και 
υ/δ, χωρίς μηχανισμό 
Εργασία και υλικά 

4 Τεμάχια 

6 
Αντικατάσταση 
μεντεσέδων  

Αντικατάσταση εσωτερικών ή 
εξωτερικών μεντεσέδων σε 
ντουλαποφυλλα κουζίνας και 
ντουλάπας, 
Εργασία και υλικά 

9 Τεμάχια 

7 
Πόμολα απλού 
τύπου  

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα 
Εργασία και υλικά 

3 Τεμάχια 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
πλακιδίων 

Αντικατάσταση επιτοίχιων  ή  
επιδαπέδιων πλακιδίων, διαφόρων 
διαστάσεων. 
Εργασία και υλικά 

3,00 m2 

 

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 
Χρωματισμός 

εσωτερικών χώρων  

Χρωματισμός εσωτερικών χώρων με 

τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα (2 

εφαρμογές) για τοιχοποιίες & οροφές, 

με την απαιτούμενη προετοιμασία 

(τρίψιμο, στοκάρισμα αστάρι κλπ).  

Εργασία & υλικά 

190,00 m2 

2 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

κουφωμάτων 

Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά κουφώματα) με τις 
9 Τεμάχια 
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(πόρτες, εξωτερικά 

κουφώματα)  

κάσες, και τις απαραίτητες 

επιδιορθώσεις (στοκάρισμα κλπ). 

Εργασία & υλικά 

3 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

ντουλαπιών 

Χρωματισμός ξύλινων ντουλαπιών, 

εσωτερικά τα κουτιά είτε εξωτερικά 

(πορτάκια, ντουλαπόφυλλα, 

συρτάρια) με την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

Εργασία & υλικά 

15,00 m2 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς 
χωνευτής  

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα. 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
αφαλού  

Αντικατάσταση αφαλού σε μεταλλική 
πόρτα  
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
πόμολου  

Αντικατάσταση πόμολου ξύλινης 
πόρτας χειρολαβή με ροζέτα 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

4 
Αντικατάσταση 
πόμολου  

Αντικατάσταση πόμολου ξύλινης 
πόρτας χειρολαβή με πλακέτα, 
Εργασία και υλικά 

2 Τεμάχια 

5 
Αντικατάσταση 
εξαρτημάτων 
κλειδώματος 

Αντικατάσταση εξαρτημάτων 
κλειδώματος, Μάνταλα-σύρτες σε 
παράθυρα 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 

Αντικατάσταση 
πορτάκι 
ηλεκτρολογικού  
πίνακα  

Αντικατάσταση πορτάκι 
ηλεκτρολογικού  πίνακα από φύλλο 
Plexiglass. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Καπάκι λεκάνης  
Νέο κάλυμμα (καπάκι) λεκάνης 
λουτρού. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Αντικατάσταση 
καζανάκι  

Αντικατάσταση καζανάκι τύπου 
Νιαγάρα, Πλαστικό 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ 

1 Επισκευή ρολών  
Επισκευή ξύλινων και πλαστικών 
ρολών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες  

1 Τεμάχιο 
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Εργασία & υλικά 

2 
Αντικατάσταση 
ιμάντα 6m  

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 6m 
σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού 
τύπου  
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
ξύλινης εξωτερικής 
πόρτας 

Αντικατάσταση ξύλινης εξωτερικής 
πόρτας, κοινής πρεσαριστής με 
πλαίσιο, βαμένες ή λουστραριστές 
κρεμασμένες στην κάσα 0,90m x 
2,20m. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Αντικατάσταση 
κάσας 

Αντικατάσταση κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη.  
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά από MDF έτοιμο βαμμένο  
έως 2,00μ μήκος. 
Εργασία & υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

4 
Πόμολα απλού 
τύπου για 
συρτάρια 

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα 
Εργασία και υλικά 

7 Τεμάχια 

5 Μπάζα 
Σοβατεπί κάτω ντουλαπιών κουζίνας 
έως 10cm ύψος 
Εργασία και υλικά 

2,80 
Τρέχον 
μέτρο 

 

6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                  
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς  

                                                            
Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
αφαλού  

Αντικατάσταση αφαλού σε μεταλλική 
πόρτα  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 
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3 
Αντικατάσταση 
πόμολου  

Αντικατάσταση πόμολου ξύλινης 
πόρτας χειρολαβή με πλακέτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ 

1 Επισκευή ρολού  
Επισκευή ρολού αλουμινίου σε 
παράθυρα και μπαλκονόπορτες 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Αντικατάσταση 
σήτας  
 

Αντικατάσταση σήτας κάθετης σε 
μπαλκονόπορτα αλουμινίου, 
διαστάσεων 1,30m x 2,25m  

  Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Επισκευή ξύλινης 
εσωτερικής πόρτας 

Επισκευή ξύλινης εσωτερικής πόρτας, 
κοινής πρεσαριστής με πλαίσιο 
βαμμένες ή λουστραριστές 
κρεμασμένες στη κάσα. Διαστάσεις 
0,80 X 2,20 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Αντικατάσταση 
κάσας  

Αντικατάσταση κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 Ντουλάπι λουτρού  

Ντουλάπι λουτρού με νιπτήρα 
διαστάσεων 55cm x 35cm x 100 cm 
MDF επενδεδυμένο μελαμίνη, με 
ποδαρικά. 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

4 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, επενδυμένα με μελαμίνη, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 45cm. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

5 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm 
Εργασία & υλικά 

2,25 
Τρέχον 
μέτρο 

6 
Πόμολα απλού 
τύπου  

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα 
Εργασία & υλικά 

4 Τεμάχια 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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1 
Αντικατάσταση 
φωτιστικού 
μπάνιου 

Αντικατάσταση φωτιστικού μπάνιου, 
τύπου απλίκα με πλαστικό κέλυφος 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Καπάκι λεκάνης  
Νέο κάλυμμα (καπάκι) λεκάνης 
λουτρού 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

 

7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                       
Αντικατάσταση 
πόμολου  

                                                                        
Αντικατάσταση πόμολου τύπου 
μπετούγια κλασικό σε ξύλινη 
ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα/ 
παράθυρο με χωνευτό μηχανισμό 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
σύρτη  

Αντικατάσταση σύρτη πρόσθετης 
ασφάλειας σε επάλληλα-συρόμενα 
κούφωμα αλουμινίου 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
οδηγού 

Αντικατάσταση οδηγού-μηχανισμού 
συρόμενης ξύλινης εσωτερικής θύρας, 
τύπου ΑΣΚΑΦΤΟΣ 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 Ντουλάπι λουτρού  

Ντουλάπι λουτρού με Νιπτήρα 
διαστάσεων 80cm x 45cm x 100 cm 
MDF επενδεδυμένο μελαμίνη, με 
ποδαρικά 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
συρταριού 

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετώπης, σε 
διάσταση έως 40cm σε κουζίνες και 
υ/δ, χωρίς μηχανισμό 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

4 
Πόμολα απλού 
τύπου  

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα. 

5 Τεμάχια 
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Εργασία & υλικά 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση και τοποθέτηση 
απορροφητήρα τύπου συρόμενος, 
λευκός διαστάσεων 60cm x 30cm x 
18cm  
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Επιδιορθώσεις 
ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία και υλικά 

22,80 m2 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Καπάκι λεκάνης  
Νέο κάλυμμα (καπάκι) λεκάνης 
λουτρού. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

 

8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 
Χρωματισμός 

εσωτερικών χώρων  

Χρωματισμός εσωτερικών χώρων με 

τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα (2 

εφαρμογές) για τοιχοποιίες & οροφές, 

με την απαιτούμενη προετοιμασία 

(τρίψιμο, στοκάρισμα αστάρι κλπ).  

Εργασία & υλικά 

200,00 m2 

2 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά 

κουφώματα)  

Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά κουφώματα) με τις 

κάσες, και τις απαραίτητες 

επιδιορθώσεις (στοκάρισμα κλπ). 

Εργασία & υλικά 

6 Τεμάχια 

3 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

ντουλαπιών 

Χρωματισμός ξύλινων ντουλαπιών, 

εσωτερικά τα κουτιά είτε εξωτερικά 

(πορτάκια, ντουλαπόφυλλα, 

συρτάρια) με την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

5,00 m2 
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Εργασία & υλικά 

4 

Χρωματισμός 

σωμάτων 

καλοριφέρ 

Χρωματισμός σωμάτων καλοριφέρ, με 

το κατάλληλο βερνικόχρωμα 2 

στρώσεων-κάθε σώμα αποτελείται 

από 20 φέτες 

Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

5 
Επισμάλτωση 

μπανιέρας  

Επισμάλτωση μπανιέρας κλασικού 

μεγέθους 

Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                        
Αντικατάσταση 
πόμολου  

                                                                        
Αντικατάσταση πόμολου τύπου 
μπετούγια κλασικό σε ξύλινη 
ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα/ 
παράθυρο με χωνευτό μηχανισμό. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού  
 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού 
διάφανο σε ξύλινο εξωτερικό 
κούφωμα, διαστάσεων  35cm x 10cm 
και πάχους 4mm 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Επισκευή ξύλινης 
εσωτερικής πόρτας 

Επισκευή ξύλινης εσωτερικής πόρτας, 
κοινής πρεσαριστής με πλαίσιο 
βαμμένες ή λόυστραριστές 
κρεμασμένες στη κάσα. Διαστάσεις 
0,80 X 2,20. 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 Επισκευή κάσας 

Επισκευή κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη.  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
κάσας 

Αντικατάσταση κάσας, λουστραριστής 
θύρας κοινής. Τοποθέτηση ανάλογα 
με την υπάρχουσα στήριξη.  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

4 
Αντικατάσταση 
οδηγού 

Αντικατάσταση οδηγού-μηχανισμού 
συρόμενης ξύλινης εσωτερικής θύρας, 
τύπου ΑΣΚΑΦΤΟΣ.  
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 
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5 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά, από MDF έτοιμο βαμμένο 
έως 1,00μ μήκος. 
Εργασία & υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

6 Ντουλάπι τοίχου 

Ντουλάπι τοίχου, κρεμαστό ξύλινο με 
καθρέπτη.  
Διαστάσεων 70cm μήκος x 55cm ύψος 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

7 

Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  
 
 

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, επενδεδυμένα με μελαμίνη, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 45cm 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

8 
Αντικατάσταση 
μεντεσέδων  

Αντικατάσταση εσωτερικών ή 
εξωτερικών μεντεσέδων σε 
ντουλαπόφυλλα κουζίνας και 
ντουλάπας 
Εργασία & υλικά 

7 Τεμάχια 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Πορτάκι 
ηλεκτρολογικού 
πίνακα  

Αντικατάσταση πορτάκι 
ηλεκτρολογικού πίνακα από φύλλο 
Plexiglass. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 

Αντικατάσταση 
πατώματος τύπου 
laminate. 
 

Αντικατάσταση πατώματος τύπου 
laminate. 
Εργασία και υλικά 

15,00 m2 

 

9. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 
Χρωματισμός 

εσωτερικών χώρων  

Χρωματισμός εσωτερικών χώρων με 

τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα (2 

εφαρμογές) για τοιχοποιίες & οροφές, 

με την απαιτούμενη προετοιμασία 

(τρίψιμο, στοκάρισμα αστάρι κλπ).  

185,00 m2 
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Εργασία & υλικά 

2 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά 

κουφώματα)  

Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων 

(πόρτες, εξωτερικά κουφώματα) με τις 

κάσες, και τις απαραίτητες 

επιδιορθώσεις (στοκάρισμα κλπ). 

Εργασία & υλικά 

5 Τεμάχια 

3 

Χρωματισμός 

ξύλινων 

ντουλαπιών 

Χρωματισμός ξύλινων ντουλαπιών, 

εσωτερικά τα κουτιά είτε εξωτερικά 

(πορτάκια, ντουλαπόφυλλα, 

συρτάρια) με την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

Εργασία & υλικά 

8,00 m2 

4 

Χρωματισμός 

μεταλλικών 

κάγκελων 

Χρωματισμός μεταλλικών κάγκελων, 

καθαρισμός-τρίψιμο, αντισκωριακό 

αστάρι μετάλλου, 2 στρώσεις 

αντισκωριακού χρώματος μετάλλου 

με διαλύτη 

Εργασία & υλικά 

6,00 
Τρέχον 

μέτρο 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                        
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς  

                                                                        
Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε ξύλινη μεσόπορτα 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Αντικατάσταση 
κλειδαριάς  

Αντικατάσταση κλειδαριάς χωνευτής 
σε πόρτα αλουμινίου 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Αντικατάσταση 
πόμολου  

Αντικατάσταση πόμολου ξύλινης 
πόρτας χειρολαβή με ροζέτα. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ 

1 Επισκευή ρολού  
Επισκευή ρολού αλουμινίου σε 
παράθυρα και μπαλκονόπορτες 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Επιδιορθώσεις 
ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία & υλικά 

29,35 m2 
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2 
Τοποθέτηση 
καρφωτού ξύλινου 
δαπέδου 

Τοποθέτηση με νέες τάβλες σε 
καρφωτό ξύλινο δάπεδο σε σχέδιο 
Anglais (λωρίδες),  σε σημεία όπου 
υπάρχει μεγάλη φθορά στις παλαιές. 
Εργασία & υλικά 

3,00 m2 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
ξύλινης εσωτερικής 
πόρτας 

Αντικατάσταση ξύλινης εσωτερικής 
πόρτας, κοινής πρεσαριστής με 
πλαίσιο βαμμένη ή λουστραριστή 
κρεμασμένη στη κάσα. Διαστάσεις 
0,80 X 2,20. 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 
Επισκευή ξύλινης 
εσωτερικής πόρτας 

Επισκευή ξύλινης εσωτερικής πόρτας, 
κοινής πρεσαριστής με πλαίσιο 
βαμμένη ή λουστραριστή κρεμασμένη 
στη κάσα. Διαστάσεις 0,80 X 2,20 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά, από MDF έτοιμο βαμμένο 
έως 2,00μ μήκος 
Εργασία & υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

4 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm 
Εργασία & υλικά 

1,90 
Τρέχον 
μέτρο 

5 
Μηχανισμός 
ολίσθησης 

Μηχανισμός ολίσθησης, οδηγοί για 
ξύλινα συρτάρια απλού τύπου 
και εξαρτημάτων. 
Εργασία & υλικά 

6 Τεμάχια 

6 
Πόμολα απλού 
τύπου  

Πόμολα απλού τύπου για συρτάρια, 
πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα 
Εργασία & υλικά 

5 Τεμάχια 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μπαταρίας νιπτήρα  

Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα σε 
λουτρό, αναμεικτική μίας (1) οπής 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 
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10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή  

Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                      
Αντικατάσταση  
πόμολου  

Αντικατάσταση  πόμολου τύπου 
μπετούγια κλασικό σε ξύλινη 
ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα/ 
παράθυρο με χωνευτό μηχανισμό 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
σήτας  

Αντικατάσταση σήτας σταθερής σε 
παράθυρο, διαστάσεων 50cm x 70cm 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

2 Επισκευή ρολών  

Επισκευή ξύλινων και πλαστικών 
ρολών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Επιδιόρθωση 
ξύλινου δαπέδου 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία και υλικά 

13,50 m2 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
καπακιού 
πρόσβασης  

Αντικατάσταση καπακιού πρόσβασης 
σε κουτί ρολού, διαστάσεων 140,0cm 
x 40,0cm 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 Ντουλάπι λουτρού  

Ντουλάπι λουτρού με Νιπτήρα 
διαστάσεων 80cm x 45cm x 100 cm 
MDF επενδυμένο μελαμίνη, με 
ποδαρικά 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

3 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, επενδυμένα με μελαμίνη, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 30cm 
Εργασία & υλικά 

3 Τεμάχια 
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4 
Αντικατάσταση 
πάγκου κουζίνας 

Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, 
τύπου Duropal, με ενδεικτικό πάχος 3-
4 cm 
Εργασία & υλικά 

1,45 
Τρέχον 
μέτρο 

5 
Αντικατάσταση  
μεντεσέδων  

Αντικατάσταση  εσωτερικών ή 
εξωτερικών μεντεσέδων σε 
ντουλαπόφυλλα κουζίνας και 
ντουλάπας 
Εργασία & υλικά 

5 Τεμάχια 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 

Επισκευή 
κουδουνιού 
εξώπορτας & 
αντικατάσταση 
Μπουτόν. 

Επισκευή κουδουνιού εξώπορτας & 
αντικατάσταση Μπουτόν. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση  
πτυσσόμενης 
πόρτας  

Αντικατάσταση  πτυσσόμενης πόρτας 
τύπου φυσαρμόνικα, από PVC λευκού 
χρώματος, με τζαμάκι και μαγνήτη 
αντί κλειδαριάς, διαστάσεων 90cm x 
220cm 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Επισκευή και 
αντικατάσταση 
τεντόπανου 

Επισκευή και αντικατάσταση 
τεντόπανου 
Εργασία και υλικά 

11 m2 

 

11. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ  

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών  

Α/Α Είδος /Υπηρεσία 
Αναλυτική Περιγραφή 

 Ειδών/Υπηρεσιών 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

1 
                                                                      
Αντικατάσταση 
σύρτη  

Αντικατάσταση σύρτη πρόσθετης 
ασφάλειας σε επάλληλα-συρόμενα 
κούφωμα αλουμινίου 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
ΜΑΤ 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού ΜΑΤ, 
διάστασης 60cm x 35cm και πάχους 
4mm 
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 
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2 
Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
ΜΑΤ 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού ΜΑΤ, 
διάστασης 50cm x 55cm και πάχους 
4mm. 
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Αντικατάσταση 
κάσας παραθύρου 

Αντικατάσταση κάσας παραθύρου, 
διαστάσεων 1,00μ x 1,50μ. 
Τοποθέτηση ανάλογα με την 
υπάρχουσα στήριξη  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

2 
Κουτί κάτω 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με 
ποδαρικά, από MDF έτοιμο βαμμένο 
έως 1,00μ μήκος 
Εργασία & υλικά 

1 
Τρέχον 
μέτρο 

3 Ντουλάπι τοίχου 

Ντουλάπι τοίχου, κρεμαστό ξύλινο με 
καθρέπτη. Διαστάσεων 70cm μήκος x 
55cm ύψος  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

4 
Ντουλαπόφυλλα 
ντουλαπιού 
κουζίνας  

Ντουλαπόφυλλα ντουλαπιού κουζίνας 
από MDF, έτοιμο βαμμένο, 
συμπεριλαμβανομένου τα 
εξαρτήματα, πόμολα, μεντεσέδες κλπ 
σε διαστάσεις 50cm  
Εργασία & υλικά 

3 Τεμάχια 

5 
Αντικατάσταση 
ξύλινου 
παραθύρου  

Αντικατάσταση ξύλινου παραθύρου 
με τζάμι, διαστάσεων 60cm x 70cm  
Εργασία & υλικά 

1 Τεμάχιο 

6 
Αντικατάσταση 
συρταριού 

Αντικατάσταση συρταριού, 
περιλαμβανομένου της μετώπης, σε 
διάσταση έως 50cm σε κουζίνες και 
υ/δ, με μηχανισμό,  
Εργασία & υλικά 

2 Τεμάχια 

7 
Αντικατάσταση 
μεντεσέδων  

Αντικατάσταση εσωτερικών ή 
εξωτερικών μεντεσέδων σε 
ντουλαπόφυλλα κουζίνας και 
ντουλάπας,  
Εργασία & υλικά 

4 Τεμάχια 

8 Μπάζα 
Σοβατεπί κάτω ντουλαπιών κουζίνας 
έως 10cm ύψος  
Εργασία & υλικά 

1,60 
Τρέχον 
μέτρο 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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1 

Πορτάκι 
ηλεκτρολογικού 
πίνακα από φύλλο 
Plexiglass 

Αντικατάσταση πορτάκι 
ηλεκτρολογικού πίνακα από φύλλο 
Plexiglass. 
Εργασία και υλικά 

1 Τεμάχιο 

ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Επιδιορθώσεις 
ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου 

Επιδιορθώσεις ξύλινου καρφωτού 
δαπέδου, τρίψιμο, στοκάρισμα, 
γυάλισμα με βερνίκι, σε διαφόρων 
τύπων σανίδας 
Εργασία και υλικά 

3,00 m2 

2 
Τοποθέτηση 
καρφωτού ξύλινου 
δαπέδου 

Τοποθέτηση  με νέες τάβλες σε 
καρφωτό ξύλινο δαπέδο σε σχέδιο 
Anglais (λωρίδες),  σε σημεία όπου 
υπάρχει μεγάλη φθορά στις παλαιές. 
Εργασία και υλικά 

2,00 m2 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αντικατάσταση 
πλακιδίων 

Αντικατάσταση επιτοίχιων ή 
επιδαπέδιων πλακιδίων, διαφόρων 
διαστάσεων  
Εργασία και υλικά 

1,50 m2 

 

2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού 

 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10/09/2021 

και ώρα 14:00 μ.μ. , στην έδρα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, 

Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται 

ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο 

του διαγωνισμού. 

 

 

3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Διεύθυνση Προμηθειών, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

http://www.nostos.org.gr/
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Πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή, 03/09/2021 ώρα 14:00 μ.μ. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

 

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα αναρτηθούν συνολικά, για όλα 

τα ερωτήματα, στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ  μέσα στο χρονικό διάστημα που 

οριοθετείτε μέχρι την Τρίτη, 07/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Αιτήματα διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ’ όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών 

στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο 

info@nostos.org.gr.  

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες οικοδομικών και Η/Μ έργων, 

αντίστοιχων εργοληπτικών εταιρειών, μηχανικών και κατασκευαστών αποδεδειγμένης 

κατασκευαστικής εμπειρίας σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευών και συντήρησης, ή και κοινοπραξίες αυτών, που περιγράφονται 

στους ανωτέρω πίνακες. 

 

5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους με τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα 

στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη: 

             

mailto:info@nostos.org.gr
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Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο 

Υποβολή Προσφοράς για «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 

Διαμερισμάτων». 

(Αρ. Πρωτ. : 1390/ESTIA 2021/25-08-2021) 

 

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 

ΤΚ 10683 – Αθήνα 

 

Να μην ανοιχθεί πριν την 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών, 

Ημερομηνία:  Παρασκευή, 10/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω 

διεύθυνση έως την Παρασκευή, 10/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ο προαναφερόμενος 

σφραγισμένος φάκελος είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ, κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί 

στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, 

μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει 

καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, 

που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. 

Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη 

διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του 

υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται 

σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η 

παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας 

πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της 

πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός 

αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του 

Προμηθευτή (εταιρεία/ φορέα). 

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και 

κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου 

σχετιζόμενου ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση 
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δαπάνη της παρούσας ανάθεσης. 

 

6. Περιεχόμενο Πρότασης: 

6.1. Γενικές Οδηγίες 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις 

κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 

Πρόσκλησης. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 

και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 

Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.  

 

6.2 Τεχνική Προσφορά  

6.2.1. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Προδιαγραφές Υλικών/Υπηρεσιών -  

Δικαιολογητικά. 

 Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:  

  Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

περιέχει τα παρακάτω σε πρωτότυπα και αντίγραφα:  

1. Τεχνική Προσφορά (βλ. Παράρτημα IV)  

2. Το προφίλ της εταιρείας (Σύντομη περιγραφή της εταιρείας και των 

προϊόντων/υπηρεσιών. Προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται το έτος 

ίδρυσης, ιστοσελίδα κ.α.) 

3. Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων 

(Κατάλογος αντίστοιχων έργων – συμβάσεων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία 

με επιθυμητά στοιχεία, το είδος των προϊόντων/υπηρεσιών, ημερομηνία 

υλοποίησης, και το χρηματικό ποσό.) 

4. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον 

υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται 

πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των «Όρων και Προϋποθέσεων Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος ΙΙ και της «Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Κατασκευής Έργου» του Παραρτήματος VI. 
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6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον 

υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι τα προσφερόμενα είδη είναι 

καινούργια και αμεταχείριστα, πρώτης (Α΄) ποιότητας και τηρούν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ως προς την ποιότητά τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

που αναγράφεται στους πίνακες αναλυτικών προδιαγραφών. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον 

υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του πως θα προσκομίσει κάθε 

πιστοποιητικό που θα του ζητηθεί και που είναι σχετικό με την ποιότητα των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

(Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης ή/και από κάθε τμηματική παραγγελία στα πλαίσια της 

σύμβασης να προσκομίσει κάθε πιστοποιητικό και δείγμα υλικού που θα 

ζητηθεί για την υλοποίηση του έργου.)  

 

Αναλυτικά για την Τεχνική Προσφορά – Παράρτημα IV:   

1. Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα IV): Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα IV του διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας ανά διαμέρισμα.  

 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των 

ειδών/υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές θα πρέπει κι αυτές να αναγραφούν με σαφήνεια. Η τεχνική προσφορά 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) θα πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 

αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.  

 
 
Περιεχόμενα Παραρτήματος IV - Τεχνικής Προσφοράς.  

Α) Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών: 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να περιγράψουν αναλυτικά τα προϊόντα που θα προσφέρουν, 
συμπεριλαμβάνοντας τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτών. 
 
Β) Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Υπηρεσιών:  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.  
 

6.4. Οικονομική Προσφορά  

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V.  Στον κλειστό φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του 
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παραρτήματος V με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.  

 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση 

σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση 

τους θα γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου 

για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε 

περίπτωση, κατά τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένα νόμισμα.  

 

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές των 

προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των 

τιμών. 

 

Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε 

άλλη στήλη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, 

τελών, φόρων καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και 

την κατανομή τους). 

 

Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο 

παράδοσης (DAP). 

 

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές 

της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα 

ποσοστά (%) αυτών. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, επί ποινή αποκλεισμού, το χρόνο ισχύος των 

οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά 

περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που 

αφορούν στην παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και 

με επιταγή. Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια 

αγαθών. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται 

από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν 

αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή 

έμμεσα στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 
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7.Αξιολόγηση των Προτάσεων 

7.2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή 
 

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής 
Προμηθευτή» του Παραρτήματος ΙΙΙ και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι 
παράγοντες που θα εξεταστούν είναι : 

 Ο κατάλογος των έργων  

 Η ικανότητα σύναψης σύμβασης  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς : 

 Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

 Τους χρόνους παράδοσης 
 
 
7.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο 
τα προτεινόμενα προϊόντα/Υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του 
Παραρτήματος 1 του παρόντος.  

Θα αξιολογηθούν μόνο οι εταιρείες που θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα και τις 
πληροφορίες που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.  
 
 
 
7.2.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
 

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει για όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών. Ο υποψήφιος προμηθευτής με την συνολικά χαμηλότερη Οικονομική 
Προσφορά ανά διαμέρισμα, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 
διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της προμήθειας. 

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδας χωρίς το 
ΦΠΑ, και πως οι τιμές μονάδας των προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνουν όλες τις 
επιβαρύνσεις έως και τον τόπο παράδοσης των ειδών.   

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όσες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε 
διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) 
σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 

 

 

8. Απόρριψη Προσφορών 
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Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από 

τις κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται 

στην παρούσα: 

 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης 

5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης. 

6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

καθαρή αξία. 

 

 

9. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 

2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης 

 

 

 

10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού 

 

10.1 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της 

υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου. 

 

10.2 Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν 

συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

10.3 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, 

και σε κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί 

να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα 

προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε 

απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

 

http://www.nostos.org.gr/
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10.4 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης 

θα γίνει από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να 

εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το 

Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας 

από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα 

αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

 

10.5 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα 

αρμόδιο/α για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του παρόντος και κατ’ επέκταση της συναφθείσας σύμβασης 

 

 

11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας 

 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας 

σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.  

 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την προμήθεια των ειδών/Υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και 

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες 

κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα 

συνεργαστεί με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Τυχόν υποβολή  σχεδίων Σύμβασης από τους 

υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση 

τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, 

θα διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 

το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το 

σύνολο των εγγράφων  που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του 

Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

Μετά την ενημέρωση του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών 

ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης 

πρόσκλησης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 10 

ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να αναζητήσει την αποκατάσταση 

κάθε θετικής της ζημίας προέρχεται από δόλο η αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία. 
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Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο 

ανάδοχος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες. 

 

12. Γενική Επιφύλαξη 

 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν 

την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και 

δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις 

προσφορές οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. 

 


