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Αθήνα , 9/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 43041

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου
γραφείων στο κτήριο των Ιλισίων» της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος – Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών – ΤΜΗΜΑ Γ’.

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρο 90 του « Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/A/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Την αριθμ. 20499/13-5-2015 (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ/15-5-2015) απόφαση περί «Ανάθεσης καθηκόντων
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ)».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ.19/Α/95).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010
& 209/Α΄/2010) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
12. Την αριθμ.35130/739/9-8-10 απόφαση(ΦΕΚ1291/Β/2010) Υπ. Οικονομικών περί Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».
13. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) « Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4
αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν.
4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 « περί
τροποποίησης διατάξεων του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 90/Α΄/13).
16. Τις διατάξεις του αριθμ.πρωτ.2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπ.Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.)
«περί υπολογισμού τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
17. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές.
18. Τις διατάξεις του Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της
Ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή Φ.Π.Α.: Εφαρμογή νέων συντελεστών από 1-7-2010.
19. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/14 σχετικά με κατάργηση διατάξεων υπερ Μ.Τ.Π.Υ.
20. Την αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «καθορισμού
των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (Φ.Ε.Κ.
431/Β΄/1998) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/29097/0026/02 απόφαση (ΦΕΚ 684/Β΄/02).
21. Την αριθμ.πρωτ. 36460/26-8-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α
66174 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ/ΥΠAΠEΝ και βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-130, ΚΑΕ 0851, Οικονομικού έτους 2015.
22. Την υπ΄αριθμ. 14153/31-3-2015 απόφαση ΥΠΑΠΕΝ που αφορά την συγκρότηση επιτροπής για τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
23. Τα υπ΄αριθμ.πρωτ. 124991/2154/22-7-2015 και 2661/7-9-2015 αιτήματα της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος – Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών –
Τμήμα Γ’.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ
Εγκρίνουμε τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για το
έργο: Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου γραφείων στο κτήριο των Ιλισίων » της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος – Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών –
ΤΜΗΜΑ Γ’.
Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά: Εσωτερική διαμόρφωση του χώρου και υδραυλικές εγκαταστάσεις στο
κτήριο των Ιλισίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Παραρτήματα Α’ & Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές»
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (43.890,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%
(ήτοι
53.984,70 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που αναλύεται κατά παράρτημα ως εξής: 1. Παράρτημα Α’ (Εσωτερική
διαμόρφωση χώρου) ποσό είκοσι δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ (22.050,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% (ήτοι
27.121,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 2. Παράρτημα Β’ (Υδραυλικές εγκαταστάσεις) ποσό είκοσι μία
χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (21.840,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 26.863,20 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ), ΚΑΕ 0851 του Ε.Φ. 31-130 οικ. έτους 2015.
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3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του
«Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ)
(www.ypeka.gr) για δέκα ημέρες (10) από 9/10/2015 έως 19/10/2015
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Επιπλέον θα προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Α’ και Β’.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν με αίτηση την προσφορά τους, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ), Μεσογείων 119 Αμπελόκηποι, Αθήνα/ Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας (2ος όροφος γραφείο 242) το αργότερο μέχρι την 19/10/2015 και ώρα 14:00. Πληροφορίες για το
διαγωνισμό, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ) κ.
Γρηγόρη Καζάκο, τηλ. 210 6969 251 και κ. Αργύρη Κωνσταντίνου, τηλ 210 2124 656.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Στο Διαγωνισμό γίνονται αποδεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου, ή για κάθε παράρτημα του έργου
χωρίς η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου ή αντίστοιχα τον
προϋπολογισμό του κάθε παραρτήματος.

15REQ003142634 2015-10-09

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, θα γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία θα αξιολογήσει τις προσφορές.
Ο ανάδοχος ή ανάδοχοι θα πρέπει να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης (κοινοποίηση με τηλεμοιοτυπία-fax), για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης/ συμβάσεων.
Η σύμβαση ή οι συμβάσεις δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ), έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το
διαγωνισμό στον μειοδότη εάν το αποτέλεσμα κρίνεται ασύμφορο για το Δημόσιο και εάν υπάρξει μεταβολή
των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση εργασία, οι δε διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση
κατά του Δημοσίου.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι εργασίες του έργου: Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου γραφείων στο κτήριο των Ιλισίων » της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος – Δ/νση Δασικών Έργων και
Υποδομών – ΤΜΗΜΑ Γ’, θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης/συμβάσεων και θα ολοκληρωθούν
εντός σαράντα (40) ημερών.
Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου. Πριν από τη πληρωμή ο
ανάδοχος/ανάδοχοι, υποχρεούνται στη προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών/ δικαιολογητικών
στην Υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΕΦ 31-130 ΚΑΕ 0851
Κατά την πληρωμή θα γίνουν:
• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα άρθρα 61-64 του ν. 4172/2013.
• Κράτηση 0,10% του Ν.4013/15-9-2013, τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% ΟΓΑ επ΄ αυτού, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Π.Δ. 118/2007.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ: Οικ.14153/31-3-2015
απόφαση ΥΠΑΠΕΝ, και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παπαδόπουλος Σπυρίδων ΠΕ Διοικ.Οικ. με βαθμό Ε΄ , στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρόεδρος)
2. Δημητριάδου Μαρία ΠΕ Διοικ.Οικ. με βαθμό Γ΄, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Δερέμπεης Ιωάννης ΔΕ Διοικ. Γραμ. με βαθμό Γ΄, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Τσώνης Γεώργιος
ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ΄, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)
2. Μεταξιώτης Αντώνης ΔΕ Διοικ. Γραμ. με βαθμό Δ’ , στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Παππούλης Φώτιος ΔΕ Διοικ. Γραμ. με Ε΄, στη Δ/νση Οικ/κής Διαχείρισης

Συνημμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικον. Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλ. Διακυβέρνησης
5. Γραφείο Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Δασικών έργων & Υποδομών – Τμήμα Γ’
Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παπαδόπουλος Σπυρίδων
2. Δημητριάδου Μαρία
3. Δερέμπεης Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Τσώνης Γεώργιος
2. Μεταξιώτης Αντώνης
3. Παππούλης Φώτιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Τμήμα Προμ.& Διοικ.Μέριμνας
2. Χρ. Αρχείο
3. Γρηγόριος Καζάκος
4/6

ΑΔΑ: ΩΨΛΔ465ΦΘΗ-776

15REQ003142634 2015-10-09
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου

ΚΤΗΡΙΟ ΙΛΙΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος
Η διαμόρφωση του ισογείου και Α’ ορόφου του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη
λειτουργικότητα του χώρου θα γίνει με γυψοσανίδες knuf 12mm 1+1 επί πλαισίου 50mm.
Μεταξύ των δύο γυψοσανίδων θα υπάρχει ορυκτοβάμβακας 45mm υψηλής ηχοαπορρόφησης με
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK
Συνολικά εμβαδόν γυψοσανίδων 210 τμ
Θα τοποθετηθούν Α) Έξι (6) πόρτες laminate διαστάσεων 83cm x 213 cm χρώματος RAL γρι.
Οι κάσες τοποθέτησης των πορτών θα είναι αλουμινίου πλάτους 85mm.
Η στήριξη κάθε πόρτας θα γίνεται με δύο μεντεσέδες
Η κάθε πόρτα θα έχει πόμολο – κλειδαριά ξενοδοχειακού τύπου Ν13ΝΕ , ΤΒ-60, P875 χρώματος μαύρου. Β)
Έξι (6) πόρτες μαζί με τις αντίστοιχες κάσες και τα πόμολα – κλειδαριές στις τουαλέτες
Επενδύσεις οροφών: σε όλους τους χώρους του Ισογείου και του Α΄ ορόφου (γραφεία- διάδρομοι) θα
τοποθετηθεί ψευδοροφή (τύπου σκουλήκι), ισόπεδη, επί κρυφού σκελετού.
Η ψευδοροφή θα είναι επισκέψιμη και η κάθε πλάκα θα είναι διαστάσεων 60x 60.
Στις εργασίες περιλαμβάνονται η ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού με ντίζες ανά 120cm για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
Η τοποθέτηση των εμφανών στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής θα είναι
από μέταλλο ηλεκτροστατικής βαφής, η αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος.
Στην ψευδοροφή θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.
Επιπλέον εργασίες: στο επάνω μέρος των παραθυρόφυλλων του κτιρίου (ισογείου και Α’ ορόφου),
προκειμένου να καλυφθεί το κενό από την αποξήλωση των ρολών σκίασης θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα
12mm 0+1 πλάτους 60cm και συνολικού εμβαδού 62 τμ.
Η απομάκρυνση όλων των παλαιών υλικών που θα προκύψουν από την αποξήλωση θα απομακρυνθούν
από το χώρο με ευθύνη του αναδόχου.
Τα σύνολο των τετραγωνικών μέτρων γυψοσανίδας που θα τοποθετηθεί (οροφές & τοίχοι) θα προκύψει με
την επιμέτρηση των εργασιών.
Χρόνος αποπεράτωσης εργασιών 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συμπεριλαμβανομένων των υλικών 22.050 €
ΦΠΑ: 5.071,50 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27.121,50 €
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15REQ003142634 2015-10-09
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την διαμόρφωση χώρου και εγκατάσταση ειδών υγιεινής θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά και
εργασίες.
Α) ΥΛΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ
• Σωληνώσεις θερμού – ψυχρού νερού λουτρού – κουζίνας πλήρεις μήκους μέχρι 15m με
χαλκοσωλήνα Φ18 καθώς και όλα τα σχετικά εξαρτήματα για τις συνδέσεις και τροφοδοσία των
ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα.(μούφες, ταυ, καμπύλες , μαστοί, διακόπτες κλπ.)
• Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού , WC από σωλήνες PVC .Οι εσωτερικές σωληνώσεις
αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ.
35/40mm,απαραίτητου μήκους για σύνδεσή τους με τη κεντρική αποχέτευση.
• Τα απαραίτητα πλαστικά σιφώνια δαπέδου με ορειχάλκινη σχάρα του κτιρίου.
• Τις απαραίτητες σωλήνες εξαερισμού του κτιρίου.
• Υλικά και μικροϋλικά συγκολλήσεως
• Δώδεκα λεκάνες πορσελάνης με τα αντίστοιχα καζανάκια χαμηλή πίεσης και τους γωνιακούς
διακόπτες και εύκαμπτους σωλήνες χρωμέ.
• Δώδεκα πλαστικά καλλύματα και δώδεκα χαρτοθήκες πορσελάνης 15Χ15 cm.
• Δεκατρείς (13) Νιπτήρες πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων για πλήρη λειτουργία αυτών,
διαστάσεων 40 Χ 50 cm. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας με την σύνδεση
του προς τα δίκτυα θερμού – ψυχρού νερού μέσου γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων
ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ με ρακόρ, καθρέπτης, σαπουνοθήκες, καθώς και όλα τα υλικά
στήριξης για πλήρη λειτουργία.
• Επτά ταχυθερμοσίφωνες.
• Πλακάκια δαπέδου G5 διαστάσεων 40x40 cm 31τ.μ περίπου, τοιχοποιίας G130x30cm 76 τ.μ
περίπου. Χρώμα πλακιδίων καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας
Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Καθαιρέσεις παλαιάς τοιχοποιίας που δεν απαιτούνται στην νέα διαρρύθμιση σύμφωνα με τα
σχέδια
• Νέες τοιχοποιίες για την διαρρύθμιση των χώρων σύμφωνα με τα σχέδια
• Τσιμεντοκονίες για την επιφάνεια τοποθέτησης των πλακιδίων
• Βαψίματα στοκαρίσματα όπου απαιτούντα
• Γυψοσανίδες όπου απαιτούνται
• Εγκατάσταση όλων των ειδών υγιεινής και των σωληνώσεων παροχής νερού ύδρευσης και
αποχετεύσεων.
• Χρόνος αποπεράτωσης εργασιών 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συμπεριλαμβανομένων των υλικών 21.840 €
ΦΠΑ: 5.023,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 26.863,20 €
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