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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την «Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών» 

 
Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece» 
 με κωδικό: GRC01/2020/0000000235 και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS » 
 

Το Σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 
 

1. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό GRC01/2020/0000000235 
2. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών του Σωματείου PRAKSIS 
3. Το Πρακτικό Δ.Σ. της PRAKSIS της 17/01/2020 

 
Αποφασίζει 

 

1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών», 

για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ESTIA II: Rental 

accommodation scheme for asylum seekers in Greece» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται περίπου 100 διαμερίσματα, εντός  του νομού Θεσσαλονίκης χωρίς ο αριθμός 

να είναι δεσμευτικός για τον αριθμό των υπηρεσιών που θα χρειαστούν, καθώς οι επιθυμητές υπηρεσίες 

θα καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. 

3. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών» στο έργο με 

mailto:a.maniatakou@praksis.gr
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τίτλο «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece» το οποίο χρηματοδοτείται 
κατά 100% από την την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)  

4. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου 
www.praksis.gr 

5. Την αποστολή του πλήρες κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με 
συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. 

6. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α εφόσον τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος. 

7. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

8. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό 
της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, το Σωματείο, 
πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εως την επόμενη διενέργεια διαγωνισμού. 

10. Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του, μέχρι την 30 Απριλίου 2020, με δυνατότητα 
παράτασης. Η παράταση αυτή είναι απόλυτα εξαρτημένη από την Αναθέτουσα Αρχή  του συνολικού έργου 
και τις σχετικές αποφάσεις που αυτή θα λάβει για την παράταση του ή όχι. 

11. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλουν προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται παρακάτω. 

12. Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μια ενιαία ομάδα και κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και 

υπηρεσιών είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς 

προμήθεια είδη και υπηρεσίες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
14. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15.  Το Σωματείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να                    

ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση χωρίς ουδεμία υποχρέωση 

καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων στην εν λόγω 

διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων 

που αναφέρονται στην παρούσα. 

16. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών και υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την 

παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και 

σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. Σε περίπτωση προβλημάτων στην χρηματοροή η αποπληρωμή 

θα γίνεται με την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή 

παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω  από την οργάνωση. Η παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται 

με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου στις κατά τόπους δομές σε μέρη που θα υποδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

17. Ο ανάδοχος, θα πρέπει με κάθε ολοκλήρωση εργασίας να έχει εκδώσει ΤΠΥ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) 
για τις υπηρεσίες του και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Να σημειωθεί πως υποχρεούται να αναγράφει 
στο παραστατικό τον κωδικό του διαμερίσματος που αφορούν τα αναλώσιμα και οι υπηρεσίες, ώστε να είναι 
δυνατή η διασταύρωση τους. 

18. Οι υποψήφιοι προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους σε τοποθεσίες εντός 
του νομού Θεσσαλονίκης,  και σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση της συμφωνηθείσας, στην σύμβαση τιμή. 

19. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα στις επείγουσες βλάβες-ζημιές, εντός της ίδιας ημέρας μετά 
την γνωστοποίηση της βλάβης. 

20. Οι εργασίες θα προκαθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ανά περίπτωση μέσω mail.  
21. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα αναφέρονται στο 
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παρόν συμφωνητικό , το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν 
εγγράφως. Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του 
εγγράφου της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο . Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά 
του να καταγγείλει μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν ο Ανάδοχος 
προβάλει απαιτήσεις (για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου του) που δεν συνάδουν με 
την περιγραφείσα παροχή υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα αντισυμβατικές και καταχρηστικές  

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας 
ευκρινώς «Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών», τον πλήρη τίτλο του Σωματείου που διενεργεί την προμήθεια 
(Σωματείο «PRAKSIS»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία 
ανάρτησης της Πρόσκλησης,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 
Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 
 

 Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και οι οικονομικές προτάσεις και οι 
τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές. 

  

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

o Να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει. 

o Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών 

προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). 

o Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, 

o Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

o Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

o Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

o Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και 

τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 

ακριβή. 

o Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
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Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. 

o Όλα τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων. 

 

             Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

              Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

             Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

             Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός. 

 

 Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 

ώρες 09:00 - 17:00 από την κα Τζεμπελίκου Μαρία στο τηλέφωνο 2105205200, Fax 210- 5205201,  

e-mail: m.tzebelikou@praksis.gr 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή mail) διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 31/01/2020 και ώρα 17:00. Οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του 

υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. 

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία (7) επτά ημερών από την ημερομηνία   

δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 3/02/2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «PRAKSIS», Αρκαδιουπόλεως 1, Τ.Κ. 54632, Θεσσαλονίκη στον 2ο  

όροφο στην γραμματεία . 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

Προσφορά για την  Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών 
 
 

Προς: «Σωματείο PRAKSIS . 

Θέμα: Προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο  την 

«Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA II: Rental accommodation 

scheme for asylum seekers in Greece» και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει τιμής. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
 

 

Α/Α/ 
ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 
Αντικατάσταση 
λαμπτήρα   

Αντικατάσταση καμένου 
λαμπτήρα Πυρακτώσεως 
(Όχι LED) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

2 

Αντικατάσταση 
θερμοστάτη 
θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση 
θερμοστάτη 
θερμοσίφωνου (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

3 

Αντικατάσταση 
αντίσταση 
θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση αντίσταση 
θερμοσίφωνου (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

4 
Επανατοποθέτηση 
πρίζας  

Επανατοποθέτηση πρίζας 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

5 
Επανατοποθέτηση 
διακόπτη  

Επανατοποθέτηση 
διακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)  ΝΑΙ   

6 
Σύνδεση ή αποσύνδεση 
ηλεκτρικών συσκευών  

Σύνδεση ή αποσύνδεση 
ηλεκτρικών συσκευών  ΝΑΙ   

7 
Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής 

Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής Μονοφασικό (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

8 
Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής  

Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής Τριφασικό (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

9 
Αντικατάσταση 
ασφαλειών ηλ. Πίνακα  

Αντικατάσταση καμένων ή 
χαλασμένων ασφαλειών 
ηλ. Πίνακα (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

10 

Αποκατάσταση 
έκτακτης διακοπής 
ρευματοδότησης  

Αποκατάσταση έκτακτης 
διακοπής ρευματοδότησης  ΝΑΙ   
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11 Αντικατάσταση ντουί  

Αντικατάσταση καμένου ή 
χαλασμένου ντουί (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

12 
Έλεγχος λειτουργείας 
συσκευών  

Έλεγχος λειτουργείας 
συσκευών  ΝΑΙ   

13 

Έλεγχος διαρροής 
ρεύματος ή 
ρευματοκλοπής  

Έλεγχος διαρροής 
ρεύματος ή 
ρευματοκλοπής  ΝΑΙ   

14 Αλλαγή ντουί & Λάμπα  

Αλλαγή ντουί & Λάμπα 
(λαμπτήρας Πυρακτώσεως) 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

15 
Νέα τοποθέτηση ρελέ 
διαφυγής Μονοφασικό 

Εκ νέου εγκατάσταση στον 
πίνακα εάν δεν εχει ρελε 
από την αρχή. (νέα 
τοποθετηση) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

16 
Νέα τοποθέτηση ρελέ 
διαφυγής Τριφασικό  

Εκ νέου εγκατάσταση στον 
πίνακα εάν δεν εχει ρελε 
από την αρχή. (νέα 
τοποθετηση) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

17 
Αντικατάσταση πρίζας 
σούκο   

Αντικατάσταση πρίζας 
σούκο  (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

18 
Αντικατάσταση ενός 
διακόπτη  

Αντικατάσταση ενός 
διακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)  ΝΑΙ   

19 
Αντικατάσταση 
αυτόματης ασφάλειας  

Αντικατάσταση αυτόματης 
ασφάλειας από 10Α – 20Α 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

20 

Αντικατάσταση 
ασφαλοδιακόπτη 
Θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση 
ασφαλοδιακόπτη 
Θερμοσίφωνου 2Χ20Α (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

21 
Αντικατάσταση 
πριζοδιακόπτη  

Αντικατάσταση 
πριζοδιακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   
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22 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα 
Συρρόμενος  (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

23 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα 
Πτυσσόμενος (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

24 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα Ελεύθερος 
(Απλός) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

25 

Αντικατάσταση 
θυροτηλεφώνου 
διαμερίσματος  

Αντικατάσταση 
θυροτηλεφώνου 
διαμερίσματος (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

26 

Αντικατάσταση 
κουδούνι εισόδου 
διαμερισμ. 

Αντικατάσταση κουδούνι 
εισόδου διαμερισμ. 12v (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

27 

Αντικατάσταση 
λαμπτήρα φθορισμού 
με εκκινητή 

Αντικατάσταση λαμπτήρα 
φθορισμού με εκκινητή (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

28 
Αντικατάσταση 
λαμπτήρα φθορισμού  

Αντικατάσταση λαμπτήρα 
φθορισμού με εκκινητή και 
ballast (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

29 

Αντικατάσταση 
επιλογέα εστίας ηλ. 
Κουζίνας  

Αντικατάσταση επιλογέα 
εστίας ηλ. Κουζίνας (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

30 
Αντικατάσταση 
εξαεριστικό Wc 

Αντικατάσταση 
εξαεριστικό Wc (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   
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31 
Επίσκεψη – Άσκοπη 
μετάβαση 

Επίσκεψη – Άσκοπη 
μετάβαση (Για περιπτώσεις 
που δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στον χώρο του 
διαμερίσματος) ΝΑΙ   

32 
Αντικατάσταση 1 εστίας 
ηλ. Κουζίνα 

Αντικατάσταση 1 εστίας 
ηλ. Κουζίνας (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

33 
Αντικατάσταση 2 
εστιών ηλ. Κουζίνα 

Αντικατάσταση  2 εστιών  
ηλ. Κουζίνας στην ίδια 
επίσκεψη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

34 

Αντικατάσταση 3 
εστιών ηλ. Κουζίνα/ 2 
εστιών 90€/ 3 εστιών  

Αντικατάσταση 3 εστιών  
ηλ. Κουζίνας στην ίδια 
επίσκεψη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

35 

Αποκατάσταση 
διαρροής ρεύματος ηλ. 
Εγκατάστασης  

Αποκατάσταση διαρροής 
ρεύματος ηλ. 
Εγκατάστασης  ΝΑΙ   

36 

Αντικατάσταση 1 
αντίστασης ηλ. 
Κουζίνας (φούρνο)  

Αντικατάσταση 1 
αντίστασης ηλ. Κουζίνας 
(φούρνο) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

37 

Αντικατάσταση καμένης 
ασφάλειας 
θερμοσιφώνου  

Αντικατάσταση καμένης 
ασφάλειας θερμοσιφώνου 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

38 

Αντικατάσταση Γεν 
διακόπτη 1Χ40Α 

Αντικατάσταση Γεν 
διακόπτη 1Χ40Α (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

39 
Αντικατάσταση set Γεν. 
Ασφάλειας ηλ. Πίνακα  

Αντικατάσταση set Γεν. 
Ασφάλειας ηλ. Πίνακα (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

40 
Αποκατάσταση βλάβης 
– βραχυκυκλώματος  

Αποκατάσταση βλάβης – 
βραχυκυκλώματος  ΝΑΙ   
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41 

επιπλέον χρέωση σε 
επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται 
Κυριακές, αργίες ή 
προχωρημένες ώρες 
(20:00 - 07:59) 

επιπλέον χρέωση σε 
επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται 
Κυριακές, αργίες ή 
προχωρημένες ώρες (20:00 
- 07:59) ΝΑΙ   

42 
αποξήλωση παροχής 
ΔΕΗ 

αποξήλωση παροχής ΔΕΗ 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

43 
τοποθέτηση ενός 
καπάκι μπουάτ 

τοποθέτηση ενός καπάκι 
μπουάτ (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ) ΝΑΙ   

44 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  (ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ) ΝΑΙ   

45 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ 
EMAIL ΝΑΙ   

46 
24 ΩΡΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 24ΩΡΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
Η ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΑΣ Ή 
ΩΡΑΣ) ΝΑΙ   

47 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΙ   

48 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΝΑΙ   
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49 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  Ή 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΌ 
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ 
ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΛΑΒΩΝ  ΝΑΙ   

50 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΑΙ   

51 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στις 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ-
ΖΗΜΙΕΣ (ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ) ΝΑΙ   

52 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 2 ΜΕΡΕΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΝΑΙ   

 
  

 Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης 

<<Απάντηση>>, αφού ο προμηθευτής είναι σίγουρος ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 

περιγραφές. 

 «Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην 

Απάντηση όλων των υπηρεσιών 

                                                                                                                                                                                         

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
                                                                                          (Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο 

Νομίμου    Εκπροσώπου& Ιδιότητα) 

 
 
 
                                                                                          

                                                            Ημερομηνία Προσφοράς: ………………. 

                                                               

 

 

                                                                                                   

                                                                 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Πίνακας/Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
 
 

Α/Α/ 
ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

1 
Αντικατάσταση 
λαμπτήρα   

Αντικατάσταση καμένου 
λαμπτήρα Πυρακτώσεως 
(Όχι LED) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

2 

Αντικατάσταση 
θερμοστάτη 
θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση 
θερμοστάτη 
θερμοσίφωνου (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

3 

Αντικατάσταση 
αντίσταση 
θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση αντίσταση 
θερμοσίφωνου (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

4 
Επανατοποθέτηση 
πρίζας  

Επανατοποθέτηση πρίζας 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

5 
Επανατοποθέτηση 
διακόπτη  

Επανατοποθέτηση 
διακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)     

6 
Σύνδεση ή αποσύνδεση 
ηλεκτρικών συσκευών  

Σύνδεση ή αποσύνδεση 
ηλεκτρικών συσκευών     

7 
Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής 

Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής Μονοφασικό (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

8 
Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής  

Αντικατάσταση ρελέ 
διαφυγής Τριφασικό (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

9 
Αντικατάσταση 
ασφαλειών ηλ. Πίνακα  

Αντικατάσταση καμένων ή 
χαλασμένων ασφαλειών 
ηλ. Πίνακα (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

10 

Αποκατάσταση 
έκτακτης διακοπής 
ρευματοδότησης  

Αποκατάσταση έκτακτης 
διακοπής ρευματοδότησης     
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11 Αντικατάσταση ντουί  

Αντικατάσταση καμένου ή 
χαλασμένου ντουί (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

12 
Έλεγχος λειτουργείας 
συσκευών  

Έλεγχος λειτουργείας 
συσκευών     

13 

Έλεγχος διαρροής 
ρεύματος ή 
ρευματοκλοπής  

Έλεγχος διαρροής 
ρεύματος ή 
ρευματοκλοπής     

14 Αλλαγή ντουί & Λάμπα  

Αλλαγή ντουί & Λάμπα 
(λαμπτήρας Πυρακτώσεως) 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

15 
Νέα τοποθέτηση ρελέ 
διαφυγής Μονοφασικό 

Εκ νέου εγκατάσταση στον 
πίνακα εάν δεν εχει ρελε 
από την αρχή. (νέα 
τοποθετηση) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

16 
Νέα τοποθέτηση ρελέ 
διαφυγής Τριφασικό  

Εκ νέου εγκατάσταση στον 
πίνακα εάν δεν εχει ρελε 
από την αρχή. (νέα 
τοποθετηση) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

17 
Αντικατάσταση πρίζας 
σούκο   

Αντικατάσταση πρίζας 
σούκο  (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

18 
Αντικατάσταση ενός 
διακόπτη  

Αντικατάσταση ενός 
διακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)     

19 
Αντικατάσταση 
αυτόματης ασφάλειας  

Αντικατάσταση αυτόματης 
ασφάλειας από 10Α – 20Α 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

20 

Αντικατάσταση 
ασφαλοδιακόπτη 
Θερμοσίφωνου  

Αντικατάσταση 
ασφαλοδιακόπτη 
Θερμοσίφωνου 2Χ20Α (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    
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21 
Αντικατάσταση 
πριζοδιακόπτη  

Αντικατάσταση 
πριζοδιακόπτη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

22 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα 
Συρρόμενος  (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

23 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα 
Πτυσσόμενος (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

24 
Αντικατάσταση 
απορροφητήρα  

Αντικατάσταση 
απορροφητήρα Ελεύθερος 
(Απλός) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

25 

Αντικατάσταση 
θυροτηλεφώνου 
διαμερίσματος  

Αντικατάσταση 
θυροτηλεφώνου 
διαμερίσματος (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

26 

Αντικατάσταση 
κουδούνι εισόδου 
διαμερισμ. 

Αντικατάσταση κουδούνι 
εισόδου διαμερισμ. 12v (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

27 

Αντικατάσταση 
λαμπτήρα φθορισμού 
με εκκινητή 

Αντικατάσταση λαμπτήρα 
φθορισμού με εκκινητή (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

28 
Αντικατάσταση 
λαμπτήρα φθορισμού  

Αντικατάσταση λαμπτήρα 
φθορισμού με εκκινητή και 
ballast (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

29 

Αντικατάσταση 
επιλογέα εστίας ηλ. 
Κουζίνας  

Αντικατάσταση επιλογέα 
εστίας ηλ. Κουζίνας (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

30 
Αντικατάσταση 
εξαεριστικό Wc 

Αντικατάσταση 
εξαεριστικό Wc (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    
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31 
Επίσκεψη – Άσκοπη 
μετάβαση 

Επίσκεψη – Άσκοπη 
μετάβαση (Για περιπτώσεις 
που δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στον χώρο του 
διαμερίσματος)    

32 
Αντικατάσταση 1 εστίας 
ηλ. Κουζίνα 

Αντικατάσταση 1 εστίας 
ηλ. Κουζίνας (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

33 
Αντικατάσταση 2 
εστιών ηλ. Κουζίνα 

Αντικατάσταση  2 εστιών  
ηλ. Κουζίνας στην ίδια 
επίσκεψη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

34 

Αντικατάσταση 3 
εστιών ηλ. Κουζίνα/ 2 
εστιών 90€/ 3 εστιών  

Αντικατάσταση 3 εστιών  
ηλ. Κουζίνας στην ίδια 
επίσκεψη (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

35 

Αποκατάσταση 
διαρροής ρεύματος ηλ. 
Εγκατάστασης  

Αποκατάσταση διαρροής 
ρεύματος ηλ. 
Εγκατάστασης     

36 

Αντικατάσταση 1 
αντίστασης ηλ. 
Κουζίνας (φούρνο)  

Αντικατάσταση 1 
αντίστασης ηλ. Κουζίνας 
(φούρνο) (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

37 

Αντικατάσταση καμένης 
ασφάλειας 
θερμοσιφώνου  

Αντικατάσταση καμένης 
ασφάλειας θερμοσιφώνου 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

38 

Αντικατάσταση Γεν 
διακόπτη 1Χ40Α 

Αντικατάσταση Γεν 
διακόπτη 1Χ40Α (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

39 
Αντικατάσταση set Γεν. 
Ασφάλειας ηλ. Πίνακα  

Αντικατάσταση set Γεν. 
Ασφάλειας ηλ. Πίνακα (Η 
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

40 
Αποκατάσταση βλάβης 
– βραχυκυκλώματος  

Αποκατάσταση βλάβης – 
βραχυκυκλώματος     
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41 

επιπλέον χρέωση σε 
επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται 
Κυριακές, αργίες ή 
προχωρημένες ώρες 
(20:00 - 07:59) 

επιπλέον χρέωση σε 
επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται 
Κυριακές, αργίες ή 
προχωρημένες ώρες (20:00 
- 07:59)    

42 
αποξήλωση παροχής 
ΔΕΗ 

αποξήλωση παροχής ΔΕΗ 
(Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)    

43 
τοποθέτηση ενός 
καπάκι μπουάτ 

τοποθέτηση ενός καπάκι 
μπουάτ (Η ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΛΙΚΑ)    

44 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  (ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ)    

 

 

 Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 

 Οι συμφωνημένες χρεώσεις ισχύουν ανεξαρτήτως ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
επισκευή ή την επίσκεψη. 

 

 Βεβαιώνεται ότι :  
1. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και 

ανάλογων πιστοποιήσεων, όπου έχουν εφαρμογή. 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως την επόμενη 

διενέργεια διαγωνισμού. 

3. Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του μέχρι την 30 Απριλίου 

2020, με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση αυτή είναι απόλυτα εξαρτημένη από την 

Αναθέτουσα Αρχή  του συνολικού έργου και τις σχετικές αποφάσεις που αυτή θα λάβει 

για την παράταση του ή όχι. 

4. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς 

προμήθεια είδη. 

5. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Σωματείου. 

6. Τα έξοδα αποστολής  βαρύνουν τον  ανάδοχο  του έργου . 

7. Συμφωνώ με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών 

καθώς και με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς. 

8. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα 

αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό , το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το 

δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν εγγράφως . Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται 

δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον 

αντισυμβαλλόμενο . Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά του να 
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καταγγείλει μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν 

ο Ανάδοχος προβάλει απαιτήσεις (για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου 

του) που δεν συνάδουν με την περιγραφείσα παροχή υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα 

αντισυμβατικές και καταχρηστικές 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

 
                                                                                                                                                                       

Ημερομηνία Προσφοράς 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                                                                                 

 

 


