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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ» 

 
Αντικείμενο των εργασιών: 

Το αντικείμενο των εργασιών είναι η κατασκευή 28 λουτρών με ψευδοροφή και διαχωριστικά κι επενδυτικά 
πετάσματα και 5 λουτρών μόνο με ψευδοροφή, καθώς και διαχωριστικά κι επενδυτικά πετάσματα για το 
διαχωρισμό 5 μεγάλων χώρων σε δωμάτια, σύμφωνα με τα σχέδια, καθώς και ό,τι άλλες εργασίες 

γυψοσανίδων ήθελαν απαιτηθεί.  

Στο κατ’ αποκοπήν τίμημα θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα κλπ. και όλες οι 
εργασίες εμφανείς και αφανείς, που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή των ως άνω λουτρών και δωματίων, 
καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των όποιων επεμβάσεων στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένης και της 

αποκομιδής των αχρήστων υλικών και του καθαρισμού από τις εργασίες γυψοσανίδων. Οι επεμβάσεις θα γίνον-
ται μόνο μετά από έγκριση του αρμοδίου μηχανικού. Η προμήθεια όλων των υλικών (συμπεριλαμβανομένων 

και των θυρίδων) και των συνδεόμενων με αυτά εξαρτημάτων θα γίνουν από τον ανάδοχο.  

Όπου στους διαχωριστικούς τοίχους προβλέπεται η τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων, θα απαιτηθεί η 
πρόβλεψη ειδικών κατασκευών ενίσχυσης για τη στήριξή τους. 

Ακόμη, θα δοθούν προσφορές για: 

1. Κατασκευή τοίχων και ψευδοροφών, εφόσον ήθελε επεκταθεί το αντικείμενο (μ2). 

2. Κατασκευή επενδύσεων (μ2). 

3. Κατασκευή ψευδοδοκών σχήματος «Π» στο δάπεδο για τη διαμόρφωση του χείλους των 
ιδιοκατασκευαζομένων καμπίνων ντους (μ.μ.). 

4. Ενσωμάτωση θυρίδων επίσκεψης (τεμ.). 

5. Κατασκευή επενδυτικών στοιχείων σωληνώσεων, αγωγών κλπ. (ψευδοκολώνες ή ψευδοδοκοί 
σχήματος «Γ» ή «Π», με κατάλληλο ανά περίσταση σκελετό (μ.μ.),  

εφόσον ήθελαν απαιτηθεί. 

Επισημαίνεται ότι για τα εκτός περιοχής συνεργεία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής. 

Γίνονται δεκτά τυχόν ερωτήματα, γραπτά, ως και εργάσιμες τέσσερις ημέρες πριν από την λήξη υποβολής των 
προσφορών (8/11/2021) και ως ώρα 13.30.  

Τα ερωτήματα θα υποβληθούν υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@akss.gr) και 
μόνο.  

 

Προδιαγραφές των εργασιών: 

Α. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

α) Συνθήκες Εργασιών 

Οι εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται χρησιμοποιώντας εγκεκριμένες μεθόδους, από επιβλαβείς 
κλιματολογικές επιπτώσεις. 

β) Γενικοί Κανόνες 

Όλα τα τοιχοπετάσματα θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένα, κατακόρυφα, σε ορθές γωνίες και ακριβή. 

Δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται σπασμένα ή αλλιώς χαλασμένα τεμάχια έτσι ώστε το χαλασμένο τμήμα να 

φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η εργασία. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστού του υλικού και της επίβλεψης της Α.Κ.Σ.Σ. 

γ) Ποιότητα κατασκευών 

Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να εφαρμόζονται οι τεχνικές 
περιγραφές και οδηγίες του προμηθευτού.  
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δ) Κατασκευή 

Επί του ετοίμου δαπέδου και μέχρι την ψευδοροφή θα κατασκευασθεί μεταλλικός σκελετός 
αποτελούμενος από στρωτήρες και καθέτως σ' αυτούς ορθοστάτες από στραντζαριστά στοιχεία 
γαλβανισμένης λαμαρίνας. Η στερέωση ορθοστατών στην οροφή, όταν γίνεται, θα γίνει με 

μεταλλικό Γ-έλασμα, που στερεώνεται με βίδες και βύσματα τύπου Hilti. 

Όπου προβλέπεται μεταλλικός σκελετός κοιλοδοκών, αυτός θα ενσωματώνεται στα πετάσμα-
τα και, όπου είναι δυνατόν, θα αντικαθιστά τον σκελετό τους. 

Μεταξύ του σκελετού και των δομικών στοιχείων θα τοποθετηθεί περιμετρικώς αυτοκόλλητη 
ταινία αφρώδους P.V.C. για φραγμό του ήχου. Στα διάκενα του σκελετού θα τοποθετείται συμ-
πιεσμένο πάπλωμα πετροβάμβακα. Η κάλυψη του τοιχοπετάσματος θα γίνεται με διπλή γυψο-
σανίδα, μέχρι την οροφή ή την ψευδοροφή, εκτός αν άλλο επιβάλλεται. Η εξωτερική γυψο-

σανίδα κάθε χωρίσματος προς τη πλευρά των λουτρών θα είναι ανθυγρή. Οι γυψοσανίδες θα 
βιδώνονται σε κάθε δεύτερο ορθοστάτη, η δε ένωσή τους θα βαίνει αξονικά προς αυτόν.  

Αντίστοιχη θα είναι και η κατασκευή των τυχόν επενδυτικών πετασμάτων. 

Όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστούν επενδυτικά στοιχεία σωληνώσεων, αγωγών κλπ. ως ψευ-
δοκολώνες ή ψευδοδοκοί σχήματος «Ι», «Γ» ή «Π», με κατάλληλο ανά περίσταση σκελετό. 

Θα κατασκευασθούν ακόμη ψευδοδοκοί σχήματος «Π» στο δάπεδο για τη διαμόρφωση του 
χείλους των ιδιοκατασκευαζομένων καμπίνων ντους. 

Οι ενώσεις των γυψοσανίδων θα στοκαρισθούν καταλλήλως με ειδικό στόκο τύπου KNAUF 
(UNIFLOT), αφού πρώτα τοποθετηθεί ειδική γάζα αρμολογήματος, και θα τριφθούν μέχρι τέτοι-
ου σημείου, ώστε η επιφάνεια του τοιχοπέτασματος να είναι ομαλή και με ενιαία εμφάνιση. 

Στις ακμές των τοιχοπετασμάτων και ψευδοροφών θα τοποθετούνται ανοξείδωτα γωνιόκρανα, 
ενσωματούμενα στο σώμα της γυψοσανίδας και στοκαριζόμενα κατάλληλα. 

ε) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Πάxος xωρίσματος   : 100 ή 125 xλστ. 

• Πάxος μεταλλικού σκελετού : 50 ή 75 xλστ. 

• Επένδυση σκελετού   : 2 γυψοσανίδες 10 ή 12,5 xλστ. ανά πλευρά 

• Πετροβάμβακας    : >50 kg/m3 και πάxος >50 xλστ. 

• Συνολικό βάρος xωρίσματος : >49-50 kg/ m2 

• Ηxομόνωση    : >45 dB 

 

Β. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

α) Γενικά 

Όλα τα τμήματα της ψευδοροφής που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι τελειωμένα τμή-
ματα έτοιμα προς χρήση. Ο κενός χώρος επάνω από τη ψευδοροφή μαζί με τις διάφορες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί, θα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί της οδηγίες του κατασκευαστού του υλικού και της επί-
βλεψης της Α.Κ.Σ.Σ. 

β) Προετοιμασία 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίζει τις εργασίες του με αυτές των άλλων εργασιών, π.χ. 
των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει τις επιφάνειες στις οποίες θα προσαρμοσθούν αυτές οι εγ-
καταστάσεις και να αναφέρει στην Επίβλεψη τυχόν μη ικανοποιητικές συνθήκες. Δεν θα πρέ-

πει να αρχίσει τις εργασίες του προτού επανορθωθούν οι μη ικανοποιητικές αυτές συνθήκες. 

γ) Χάραξη 

Οι ψευδοροφές θα τοποθετηθούν βάσει των σχεδίων. 

Οι αποστάσεις των οδηγών πρέπει να είναι ανάλογες του φορτίου και όπως προβλέπεται στους 
σχετικούς πίνακες του κατασκευαστού, πλην των λουτρών, όπου θα τοποθετηθούν ανά 60 εκ. 

(βλ. κατωτέρω). 
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δ) Κατασκευή 

Στα λουτρά, περιμετρικά ο σκελετός θα κατασκευαστεί από στρωτήρα 50x40 εκ.  

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οδηγοί από ενισχυμένοι ορθοστάτες UA 50x40 κατά μήκος 
2,30, ανά 60 cm, για και κάθετα σε αυτούς τους οδηγούς θα τοποθετηθεί κύριος οδηγός, στη 
μέση της απόστασης των 2,30 μ., ο οποίος θα βιδώνεται με το σκελετό που έχει προηγηθεί και 

θα στερεούται με 4 αναρτήσεις UA 50x40 στην πλάκα σκυροδέματος.  

Οι λοιπές ψευδοροφές (ισόγειο, προθάλαμοι) δεν απαιτούν ενισχυμένο σκελετό, καθότι δεν θα 
είναι βατές. 

Ο σκελετός θα ηλούται στο beton ή την τοιχοποιία με μεταλλικα βύσματα HILTI ή θα στερε-
ούται κατάλληλα στο μεταλλικό Φ.Ο. Μεταξύ του σκελετού και των δομικών στοιχείων θα 
τοποθετηθεί περιμετρικώς αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους P.V.C. για φραγμό του ήχου. Στα δι-

άκενα του σκελετού θα τοποθετείται πάπλωμα πετροβάμβακα. 

Η κάλυψη θα γίνει με φύλλα γυψοσανίδας πάχους 10 ή 12,5 χλστ. (ανθυγρής σε όλα τα 
λουτρά στη πλευρά προς αυτά), που θα βιδωθούν επί του σκελετού. Οι γυψοσανίδες θα βι-
δώνονται σε κάθε δεύτερο οδηγό, η δε ένωσή τους θα βαίνει αξονικά προς αυτόν.  

Αφού βιδωθούν τα φύλλα γυψοσανίδας επί του σκελετού, θα στοκαρισθούν καταλλήλως πριν 
βαφούν με ειδικό στόκο τύπου KNAUF (UNIFLOT). Στις ενώσεις των φύλλων προ του στοκα-
ρίσματος θα περασθεί ειδική ταινία ή γάζα. 

Οι θυρίδες επίσκεψης  θα είναι 60Χ60 και 40/40, όλες τύπου ΚΝΑUF.   

ε) Φωτιστικά Σώματα – Στόμια Αεραγωγών 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις εργασίες ενσωμάτωσης, δηλαδή των φωτιστικών σωμά-
των, στομίων προσαγωγής και απαγωγής, εξαεριστήρων και γενικά όλων των εγκαταστάσε-

ων, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους στηρίξεων, πλαισίων κλπ.  

Όλα τα παραπάνω ανοίγματα θα πλαισιωθούν κατάλληλα. 

στ) Προστασία 

Τα προκατασκευασμένα τμήματα της οροφής θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να έ-
χουν χρωματική σταθερότητα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση των επί μέρους εργασιών πριν από την αποπερά-
τωσή τους και μέχρι την περαίωση του όλου έργου.  

Στην έννοια της συντήρησης νοείται ότι περιλαμβάνεται και η δαπάνη των απαραίτητων υλι-
κών προστασίας των επιφανειών, των χώρων γενικώς και των εντός αυτών επίπλων (των βι-
βλιοστασίων συμπεριλαμβανομένων), κυρίως στο ισόγειο (νάϋλον ερμητικά κλειστά με ται-
νίες κλπ.).  

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή του Αναδόχου στην υποχρέωση παράδοσης καθαρών χωρίς 
ελαττώματα επιφανειών μετάλλων και προστασίας από αλκάλια τσιμέντου και ασβέστη. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να απομακρύνει τεμάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σημάδια και να 
τα αντικαταστήσει με νέα αντίστοιχα υλικά με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

 

Προδιαγραφές των υλικών: 

α) Παράδοση, Διακίνηση και Αποθήκευση. 

Όλες οι σανίδες που θα χρειασθούν, θα πρέπει να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται με 
προσοχή. 

Η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους προετοιμασμένους για το σκοπό 
αυτό, σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο και ξηρό χώρο. 
Η διακίνηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

β) Γενικές Απαιτήσεις. 

Όλα τα υλικά θα μπορούν να προμηθεύονται από προμηθευτές αποδεκτούς στην Επίβλεψη. 
Όταν δοθεί η έγκριση για τον προμηθευτή, όλες οι ποσότητες για ολόκληρο το έργο θα 
πρέπει να προέρχονται από αυτόν ή αυτούς. 
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▪ Σκελετός 

Ο σκελετός θα είναι από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας, απλός, για αμφίπλευρη 
επένδυση. 

Η διατομή θα είναι 5 εκ. (εκτός από όπου απαιτείται μικρότερος, λόγω των συνθη-
κών) 
Το πάχος της λαμαρίνας και η ποιότητα του σκελετού θα εξαρτηθεί από τις στατικές 

απαιτήσεις κάθε τοιχοπετάσματος. 
Οι συνδέσεις θα είναι στερεές, η σταθεροποίηση θα γίνεται με βίδες και βύσματα 

και χρήση ελαστικού παρεμβάσματος ή ελαστικής λωρίδας.  

▪ Μονωτικό Υλικό 
Μονωτικό ορυκτών ινών DIN 18165 μέρος 1 των 30 χλγρ/μ3, στρώση καλά στε-

ρεωμένη χωρίς κενά, πάχους τουλάχιστον 5 εκ.  
Θα είναι άκαυστο σύμφωνα με την ISO 1182. 

▪ Γυψοσανίδα 
Η γυψοσανίδα θα είναι βιομηχανικό προϊόν τύπου ΚNAUF σε μορφή φύλλων, από 
ανάμιξη πολτού πλαστικού γύψου με φυτικές ίνες (τζίβα) ή πριονίδια ξύλου και 

είναι κλεισμένη (σάντουιτς) μέσα σε ισχυρά χαρτόνια. 
Η επίστρωση και επεξεργασία της γυψοσανίδας θα είναι κατά DIN 18181. 

Θα είναι ανθυγρή αναλόγως των περιπτώσεων. 
Πάχος γυψοσανίδων 12,5 χλστ. 

▪ Λοιπά μικροϋλικά : 

Βίδες, βύσματα, υλικό στοκαρίσματος, φινιρίσματος, γάζα αρμών, κλπ. σύμφωνα 

με τα παραγόμενα από τον οίκο προμήθειας των γυψοσανίδων και κατόπιν έγκρι-

σης της επίβλεψης. 

 

Φάσεις 

Κατά τη πρώτη φάση των εργασιών που θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου, θα 
κατασκευασθεί ο σκελετός των διαχωριστικών τοίχων και θα τοποθετηθεί η μία πλευρά των 
γυψοσανίδων, ενδεχόμενα δε, αν αυτό βοηθά στη σταθερότητα των τοίχων, και ο σκελετός 

των ψευδοροφών. 

Στη δεύτερη φάση η οποία ενδέχεται να αρχίσει στο τέλος Ιανουαρίου  θα τοποθετηθούν όλες 
οι λοιπές γυψοσανίδες, θα γίνουν οι απαιτούμενες κατά τα ως άνω εργασίες (στοκάρισμα κλπ.) 
κι ότι άλλο προβλέπεται στη παρούσα (θυρίδες επίσκεψης κλπ.). 

Στη δεύτερη αυτή φάση θα γίνουν και οι τυχόν ειδικές κατασκευές κάλυψης ψευδοκολώνες, 
(ψευδοδόκαρα κλπ.) 

 

Σχέδια - Τοπικές συνθήκες 

Τα σχέδια (κατόψεις) αποστέλλονται ηλεκτρονικά, συνημμένα στη παρούσα.  

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν επί τόπου το προγενέστερο 
όμοιο έργο (ΣΠΕΤΣΕΣ - Α.Κ.Σ.Σ. - ΚΤΙΡΙΟ «Γ») και το χώρο του νυν έργου (ΚΤΙΡΙΟ «Δ» - 

ΙΣΟΓΕΙΟ, 1ος & 2ος ΟΡΟΦΟΣ), να μελετήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, να επισκεφθούν το 
σύνολο του κτιρίου (ισόγειο-όροφοι-δώμα), προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου 
και να μελετήσουν όλες τις τοπικές συνθήκες, γενικές και ειδικές, τόσο στο κτίριο και το 

συνολικό οικόπεδο της Α.Κ.Σ.Σ., όσο και στο νησί των Σπετσών γενικότερα.  

Η επίσκεψη θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον μόνιμο συντηρητή της 
Α.Κ.Σ.Σ. κ. Νεκτάριο Σγόντζο, τηλ. 6983425401. 

Προς απόδειξη, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, οφείλει να υπογράφει 
στο σχετικό πίνακα επισκεπτών, που θα τηρεί ο ως άνω συντηρητής. 

Σε περίπτωση μη επίσκεψης, θα θεωρείται ότι ο προσφέρων έχει γνώση των συνθηκών και 
δεν θα δικαιούται καμίας αποζημίωσης λόγω απροβλέπτων. 
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Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το πρότυπο), σε σφραγισμένο φάκελο, με την 
ένδειξη, κάτω δεξιά, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ «Δ» ΤΗΣ Α.Κ.Σ.Σ. και άνω αριστερά τα στοιχεία του προσφέροντος (επω-
νυμία ή ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – e-mail).  

Η προσφορά θα είναι κατ’αποκοπήν για όλες τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται 
γι’ αυτές, πλην των καλύψεων δια ψευδοδοκών, ψευδοϋποστηλωμάτων, χειλέων ιδιο-
κατασκευαζομένων καμπίνων ντους κλπ. και ότι άλλου αναφέρεται στο προοίμιο του 
παρόντος (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), για τα οποία θα δοθεί προσφορά τιμής μονάδος 

κατ’είδος, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα διαπιστώσουν οι υποψήφιοι με βάση τα 
σχέδια και την υπάρχουσα κατάσταση.  

Σε περίπτωση μη καθορισμού από πλευράς των υποψηφίων αναδόχων, όλων των απα-
ραιτήτων σχετικών εργασιών, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, επί ποινή μη αναθέ-
σεως, να προβεί στη κατασκευή των εργασιών αυτών με τιμή την χαμηλότερη που θα 

έχει δοθεί από τους διαγωνιζόμενους. 

Προσφορά τιμής μονάδος θα δοθεί και για τοίχους και ψευδοροφές, συμπεριλαμβανο-
μένων των υλικών, σε περίπτωση και μόνο που η Α.Κ.Σ.Σ. αποφασίσει να κατασκευάσει 
και άλλα αντικείμενα, πέραν των αναφερομένων στη παρούσα ή/και στα σχέδια, ή και 

να μην κατασκευάσει κάποια. Ο ανάδοχος δεν δύναται να κάνει επίκληση των τιμών 
μονάδος για τις περιγραφόμενες στη παρούσα και τα σχέδια εργασίες, οι οποίες υπά-

γονται στο κατ’ αποκοπήν τίμημα. 

2. Αντίγραφα των σχεδίων και της παρούσας, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον 
προσφέροντα. 

3. Υ.Δ. ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών, τόσο του έργου, όσο και 
του τόπου, και ότι αποδέχεται να κατασκευάσει το σύνολο των απαιτουμένων εγκατα-

στάσεων με το προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα και δεσμευτικά με τις οδηγίες του επι-
βλέποντος, δίχως να έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί αφανείς ή άλλες, μη συμπερι-
λαμβανόμενες, εργασίες. 

4. Υ.Δ. ότι θα προβεί στην έναρξη των εντός το αργότερο πέντε ημερών αφότου ήθελε 
κληθεί προς τούτο. 

5. Υ.Δ. ότι θα ασφαλίσει το βοηθητικό δυναμικό, βοηθούς και εργάτες, σε αναγνωρισμένο 
ασφαλιστικό οργανισμό και θα καταθέσει προ της υπογραφής της συμβάσεως το σχε-

τικό ασφαλιστήριο στο Ίδρυμα. 

6. Υ.Δ. ότι διαθέτει ειδική ενδυμασία ασφαλείας (κράνη, φόρμες, γάντια κλπ.) και ότι θα 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Επισημαίνεται ότι: 

α) η παράβαση οιουδήποτε όρου η δηλώσεως εκ των ως άνω συνεπάγεται το αυτόματο δι-

καίωμα κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου, με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Ιδρύ-
ματος, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος, δίχως δικαίωμα αποζημίωσης, και 
την ανάθεση στον επόμενο μειοδότη. 

β) Το Ίδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης επιπλέον ή επί έλαττον εργασιών 
κατά τα ως άνω, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

γ) Το Ιδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης του έργου στη βέλτιστη τεχνική 
και οικονομική προσφορά καθώς και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ» ΤΗΣ Α.Κ.Σ.Σ. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………….…………………………………………………………………….. 

(νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………................……………………………….),  

αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης και των σχεδίων της Α.Κ.Σ.Σ., του έργου που ανα-

γράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επι-

φύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του συνόλου του ως άνω έργου, των 

απαιτουμένων υλικών, πλην όσων εξαιρούνται ρητά από την πρόσκληση, συμπεριλαμ-

βανομένων, με κατ’ αποκοπήν τίμημα  

 

…………………………………………………………………………………………………………… Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

 
το οποίο θεωρώ ως εύλογο και δίκαιο για το ως άνω έργο. 

 
Περαιτέρω, προσφέρω για τις, σύμφωνα με την πρόσκληση, επιμετρούμενες εργασίες 

τα εξής ποσά ανά μονάδα επιμέτρησης (όλων των υλικών συμπεριλαμβανομένων): 

1. Τοίχοι κοινοί (2 γυψοσανίδες αμφίπλευρα)    .……….(€/μ2)  

2. Τοίχοι (2 γυψοσανίδες αμφίπλευρα) με τη μία πλευρά ανθυγρή .……….(€/μ2) 

3. Ψευδοροφές κοινές        .……….(€/μ2) 

4. Ψευδοροφές ανθυγρές        .……….(€/μ2) 

5. Επενδύσεις κοινές         .……….(€/μ2) 

6. Ψευδοδοκοί σχήματος «Π» (χείλος ντους)     ………(€/μ.μ.) 

7. Θυρίδες επίσκεψης         .…….(€/τεμ.) 

8. Ψευδοκολώνες- Ψευδοδοκοί σχήματος «Γ»     .…….(€/τεμ.) 

9. Ψευδοκολώνες- Ψευδοδοκοί σχήματος «Π»     ………(€/μ.μ.) 

 

Οι ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται, ότι η κατά τα ως άνω αναφερόμενη τιμή μονάδος για διαχωριστικά 

πετάσματα και ψευδοροφές αφορά σε τυχόν ανατεθησόμενες ή μη εργασίες, πλέον ή 

έλαττον των αναφερομένων στην πρόσκληση και τα σχέδια. 

…..………………, …./11/2021 

Ο Προσφέρων 

 
 

 

 

 
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 


