
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 
2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% απο το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ  
Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  
 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

διακηρύσσει 
 

την με ανοικτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου του υποέργου  
 

«ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 
 

του έργου  
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 
 
 

Προϋπολογισμός «Μουσειακού Εξοπλισμού»: 124.340,77 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
Προϋπολογισμός «Μουσειακού Εξοπλισμού»: 147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
 

 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Αρ. Πρωτ. Διακηρ.: 252-A124/2008 
 
Ημερομηνία: 24/09/08 

 

URL: http://www.ekim.gr
 
E-mail: info@historical-museum.gr
 
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 27 
 
Ταχ. Κωδ.: 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
Τηλ. 2810-283219, 2810-288708 
 
Fax: 2810-283754

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 
2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% απο το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

Πληροφορίες: Αγγελική Μπαλτατζή ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ: 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη τις κάτωθι Διατάξεις και Αποφάσεις: 

 

Α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», 

Β) του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

Γ) την αριθμ. 3581/21-6-2004 απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης περί 

ένταξης της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης, 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΣΑΕΠ 002/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το 

Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, 

Δ) την υπ' αρ. 16/1-24/9/2008 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ.Ι.Μ., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

της παρούσης διακήρυξης, 

Ε) την υπ' αρ. πρωτ. 8222/08-08-2008 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Μουσειακός 

Εξοπλισμός». 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Eπαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ)  

I) Κατασκευή και εγκατάσταση είκοσι, συνολικά προθηκών, που κατατάσσονται σε 

τέσσερις τύπους. 

II) Κατασκευή και εγκατάσταση έξι βάσεων για ένταξη ηλεκτρονικών πολυμέσων (touch 

screens). 

III) Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής κατασκευής προβολής διακοσμητικών μοτίβων. 

IV) Κατασκευή ξύλινων τελάρων για επένδυση βαρέων υφαντών. 

V) Κατασκευή και εγκατάσταση βάθρων. 

VI) Προμήθεια και εγκατάσταση βάσεων από πλεξιγκλάς, διαφόρων σχημάτων και τύπων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΑ)  

VII) Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων (δύο τύπων). 

VIII) Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη. 

 

 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 147.965,52 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%). Ο 

Φ.Π.Α., ύψους 23.624,75 €, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Φορέα Υλοποίησης. 

 

Η τοποθέτηση- παράδοση αφορά στο Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και Συλλογή 

Θεανώς Μεταξά, στο Πισκοπιανό Χερσονήσου. 

 

 

2. Ο επαναληπτικός Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από συντετμημένη προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 

Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 
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3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 

(3ος όροφος) 

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή 

Βενιζέλου 27 

Τ.Κ.: 71202  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

14/10/2008 ΤΡΙΤΗ 11.00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 

γ)  συνεταιρισμοί, 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
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5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

5.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

5.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

5.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

5.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

5.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

5.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

5.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

5.8 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

 

6. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). 

 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στις 26/09/2008: 

1. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ε.τ.Κ.), Τεύχος Διακηρύξεων, Γραφείο Α3, 

Καποδιστρίου 34, 10454 Αθήνα, τηλ. 210 5279000, fax 210 5221004. 

2. Στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας 16, 11528 Αθήνα, τηλ. 210 7491240, fax 210 7715025. 

 

Μια (1) φορά, στις 26/09/2008, στις παρακάτω εφημερίδες οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής 

θα επισυνάπτουν και τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης: 

α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Σταδίου 5, 10562 Αθήνα, τηλ. 210 6061410, fax 210 6016563. 

β) «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», Λεύκης 132, 14568 Κρυονέρι Αττικής, τηλ. 210 6262000 fax 210 

6262007. 
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γ) Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», Λάππα 7, 71305 Ηράκλειο, τηλ. 2810 282625, fax 2810 258161. 

 

Μια (1) φορά, στις 27/09/2008, στην εβδομαδιαία 

Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Ρούσου Χούρδου, 71201 Ηράκλειο, τηλ. 2810 224238, 

fax 2810 285856. 

 

Θα τοιχοκολληθεί με αποδεικτικό ανάρτησης: 

α) Στο Δήμο Ηρακλείου. 

β) Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

γ) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α. Ηρακλείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

[Α: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  

Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ] 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ  ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

Φ.Π.Α. 

147.965,52 ΕΥΡΩ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΑΝΩΣ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ 

ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ  

(ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20/12/2008) 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Οι προσφορές (Π.Δ. 118/07) υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους (στην αγγλική γλώσσα). Οι 

προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα 

αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας 

του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:  

Α) Η Προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των Κατηγοριών (Α + Β). Προσφορά που 

αφορά τμήμα μόνο της προκήρυξης, θα κρίνεται ως μη αποδεκτή. 

Α1) Η Προσφορά στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο αποτελεί το οικονομικό αντικείμενο της 

Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Κ.Ι.Μ.) και του Αναδόχου. Στην τιμή της 

προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις και κάθε άλλη δαπάνη (π.χ. παράδοση, 

εγκατάσταση κ.λπ.), εκτός του Φ.Π.Α. που θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 

Α2) Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει όλα τα προς προμήθεια είδη, και απαιτείται 

συνεργασία του με άλλους προμηθευτές, ή δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την 

τοποθέτηση π.χ. των προς προμήθεια ειδών και πάλι απαιτείται συνεργασία, θα πρέπει αυτό να 

αναγράφεται στην προσφορά του και στα δικαιολογητικά συμμετοχής να καταθέτει 

επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους συνεργαζόμενους που θα 

αναφέρει: 

- Την δέσμευση των συμβαλλομένων για την τήρηση των όρων της διακήρυξης και της 

προσφοράς. 

- Θα προσδιορίζει το αντικείμενο της συνεργασίας. 

Β) Οι προσφορές θα κατατίθενται, από τους προσφέροντες ή από εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους των, στην κα. Αγγελική Μπαλτατζή μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008 
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και μέχρι την ώρα 10.00 π.μ., στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (3ο όροφος), επί αποδείξει 

(αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής). 

Γ) Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται, με ευθύνη των προσφερόντων, και με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αρκεί η παραλαβή τους από την αρμόδια υπάλληλο να έχει γίνει επί 

αποδείξει (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής), έως την ημέρα του 

διαγωνισμού (ήτοι την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ.). 

 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (δηλ. Εταιρία 

Κρητικών Ιστορικών Μελετών). 

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της 

προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

- Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά. 

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

(υποφάκελο) μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο), επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Σημειώνουμε ότι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική τους προσφορά. 

 

1.4.2. Οι υποφάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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1.4.3. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

1.4.4. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

1.5. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

1.6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 

118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

 

1.6.1. Εγγύηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) στο διαγωνισμό που 

εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007), για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α.  

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

- Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Ο αριθμός της Διακήρυξης 

- Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Η ημερομηνία έκδοσής της. 

- Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
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- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη). 

Κατά τα λοιπά, και όσον αφορά τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των 

προαναφερομένων αναγκαίων στοιχείων, την δυνατότητα παράτασής της κ.λπ., ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 25 ΠΑΡ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007. 

 

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

ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: 

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 Δηλαδή, της συμμετοχής σε εγκληματική 

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, ούτε για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

3) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

4) Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις (για αλλοδαπούς) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να αναφέρεται 

το ειδικό επάγγελμά τους. 

5) Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6) Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 

7) Ότι αναλαμβάνει (ο προσφέρων) την υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παραπάνω 

Π.Δ., να καταθέσει εγκαίρως (το αργότερο εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση 

παρακάτω (εδ. 3).  
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1.6.3. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, 

να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό (βεβαίωση) εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 

6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07. 

 

1.6.4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει όλα τα προς προμήθεια είδη, και απαιτείται 

συνεργασία του με άλλους προμηθευτές, ή δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την 

τοποθέτηση π.χ. των προς προμήθεια ειδών και πάλι απαιτείται συνεργασία, θα πρέπει στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής να καταθέτει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από 

τους συνεργαζόμενους που θα αναφέρει: 

- Την δέσμευση των συμβαλλομένων για την τήρηση των όρων της διακήρυξης και της 

προσφοράς. 

- Θα προσδιορίζει το αντικείμενο της συνεργασίας. 

 

1.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι: 

1.7.1. Η Τεχνική Προσφορά. 

1.7.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07. 

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Σημειώνουμε ότι: Κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα ληφθούν υπ’ όψιν πληροφορίες που έχουν 

τοποθετηθεί στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και βρίσκονται σε συμφωνία με τα 

κριτήρια αξιολόγησης, όπως δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. Τέτοιου τύπου πληροφορίες 

αποτελούν οι βεβαιώσεις (π.χ. βεβαίωση Φορέα που είχε συνεργαστεί με τον προσφέροντα για 

εκτέλεση ανάλογων ή σχετικών έργων), φυλλάδια (π.χ. της επιχειρηματικής μονάδας), λοιπές 

βεβαιώσεις του προσφέροντος κ.ά. 

 

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Οι τιμές της προσφοράς για την προμήθεια των κατηγοριών (Α+Β) θα αναγράφονται στους 

έντυπους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και 

μόνο σε αυτούς. Η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

1.8.1. ΤΙΜΕΣ 

1.8.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος εντός του 

χώρου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

1.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, εκτός από ολογράφως, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 

περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 

το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πέντε. 

1.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α+Β), η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.8.1.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.6. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του 

προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 

μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
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β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 

απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που 

αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

1.8.1.7. Οι προσφορές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ. 

ΙΙ. Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (για 

παράδοση - εγκατάσταση κ.λπ. στον τόπο που προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη), εκτός 

του Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά. 

ΙΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙV. Στην τιμή επίσης, συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση υπαλλήλων. 

1.8.1.8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των κατηγοριών (Α+Β). 

1.8.1.9. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.10. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.8.1.11. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον 

σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές 

λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . 

1.8.1.12. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 
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1.8.2. Τρόπος Πληρωμής  

Με την τμηματική παραλαβή των ειδών. 

 

1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 

εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 

1.10. Επισημαίνεται ότι:

1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.10.4. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου του Φορέα Υλοποίησης, μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.. 

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

2.2. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών αποσφραγίζονται οι κυρίως 

φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και οι 

Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται 

σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή.  

- Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών. 

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

- Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 

με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παραγράφου 3.1.6. του παρόντος. 

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός 

της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3.1.3. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 

αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 

δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
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εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων 

οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  

3.1.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην 

αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω 

πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 

3.1.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με 

το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3.1.6.2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

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

τους.  

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1. και 3.1.6.2. αντίστοιχα. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 

αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και 

τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2., εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου  

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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3.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

3.1.6.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

3.2. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

3.2.1 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα 

κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και 

μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.000 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

3.2.2. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη 

ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 

 

 

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο 

προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 

προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
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διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 

η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν 

ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος 

Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 

αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α, εφόσον έχουν 

ζητηθεί από την Δ/ξη. 

 

4.1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας που 

αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 

στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος μπορεί να αποφασίστει η ανάθεση της προμήθειας στον 

επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η 

απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Φορέα Υλοποίησης.  

 

4.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή 

η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας πρέπει να καλύπτει το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, που θα αναφέρεται στη σύμβαση, κατά 2 μήνες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Σημειώνουμε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται, να συνεργάζεται με την κα. 

Αγγελική Μπαλτατζή, υπάλληλο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, για το 

συντονισμό των εργασιών και υποδείξεων σύμφωνα και με τη μελέτη του έργου. 

 

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

5.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα 

στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

(1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη. 

5.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς 

Φ.Π.Α (συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ). 

5.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

5.1.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07). 

 

5.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Φορέα 

Υλοποίησης διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), ήτοι : 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 16



Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 

λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο/οι 

υποψήφιος προς τον οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού, ως εξής: 

Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού: μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η 

οποία εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια 

του διαγωνισμού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Φορέα Υλοποίησης που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του 

ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση. Η ένσταση κατά της 

συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής 

έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του Φορέα Υλοποίησης. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση της το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

118/Α/10.07.2007), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
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ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως 

άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον 

μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση της το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση του Φορέα Υλοποίησης. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από το Φορέα Υλοποίησης, με 

φροντίδα τους. 

Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007) να 

υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 

προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο 

σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια 

ειδών με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης διενεργούνται οι παρακάτω 

έλεγχοι: 

1.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος 

1.1.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση 

της συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών που διαπιστώνονται 

οπτικά με τους όρους της Προδιαγραφής. 

1.1.2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή, προκειμένου να 

ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.  

 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι την οριστική παράδοση του έργου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η Οικία Παρλαμά, ιδιοκτησίας της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, βρίσκεται στον 
παραδοσιακό οικισμό ‘Πισκοπιανό’, στο Δήμο Χερσονήσου, Ηρακλείου. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1920 - 1930 σε οικόπεδο εμβαδού 195,17 τ.μ., με 
φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή και αποτελείται από ισόγειο χώρο εμβαδού 155,20 τ.μ. και 
όροφο 63,78 τ.μ. 

Στο κτίριο γίνονται εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του σε Μουσείο. 

Επιπλέον προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και ο σχετικός εξοπλισμός για τη 
λειτουργία του κτιρίου ως Μουσείου. 

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη το κτίριο συνδέεται, με ράμπα στο ισόγειο, με όμορο 
κτίσμα, όπου στεγάζεται το υφιστάμενο Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και 
επικοινωνεί μέσω ανοίγματος πόρτας, στο ισόγειο, με περιβάλλοντα αύλιο χώρο, εμβαδού 30 
τ.μ. 

 

Στο ισόγειο του κτιρίου, που είναι αφιερωμένο στα σύμβολα, διαμορφώνονται τρεις επιμέρους 
χώροι, όπου εκτίθενται αντίστοιχα τρεις θεματικές εκθεσιακές ενότητες. 

Συγκεκριμένα στην αίθουσα 01 εκτίθενται ενότητες με φυτικά και ζωικά θέματα, στην αίθουσα 
02 εκτίθενται ενότητες με γεωμετρικά και καθημερινής ζωής θέματα, και στην αίθουσα 03 
εκτίθενται ενότητες με ιστορικά και θρησκευτικά θέματα. 

Τα εκθέματα είναι, ως επί το πλείστον, υφαντά και εκτίθενται σε προθήκες συγκεκριμένων 
τύπων, με σταθερό ύψος και βάθος και μεταβαλλόμενο πλάτος, ανάλογα με τις απαιτήσεις τις 
κάθε εκθεσιακής ενότητας και των δυνατοτήτων του κτιρίου. 

Οι προθήκες τοποθετούνται περιμετρικά στις πλευρικές επιφάνειες των αιθουσών. Τα 
ανοίγματα των παραθύρων και της πόρτας που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου 
κλείνουν εσωτερικά με περιμετρικό μεταλλικό σκελετό από σωλήνα γαλβανισμένο 40Χ40 χιλ. 
και επικάλυψη φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας και γυψοσανίδα. 

Στον χώρο του ισογείου προβλέπονται τρεις οθόνες touch screen, θέση επιφάνειας προβολής 
(video projector) και κυλινδρική επιφάνεια προβολής μοτίβων, οι θέσεις των οποίων φαίνονται 
στη μουσειογραφική μελέτη. 

 

Στον όροφο του κτιρίου εκτίθεται η θεματική ενότητα κρητικά υφαντά (αντιπροσωπευτικά είδη 
και τεχνικές) σε προθήκες τοποθετημένες περιμετρικά και η θεματική ενότητα εργαλεία 
επεξεργασίας ινών (βαμβάκι και λινάρι) σε ειδικού τύπου προθήκη. 

Κεντρικά στο χώρο τοποθετείται αργαλειός και επιφάνεια προβολής (video projector), με 
προθήκες εκατέρωθεν που παρουσιάζουν μικροεργαλεία υφαντικής και εργαλεία του χτενιά. Σε 
ενδεδειγμένες θέσεις τοποθετούνται τρεις οθόνες touch screen. 

Τα ανοίγματα των παραθύρων κλείνουν εσωτερικά με περιμετρικό μεταλλικό σκελετό από 
σωλήνα γαλβανισμένο 40Χ40 χιλ. και επικάλυψη φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας και 
γυψοσανίδα, εκτός από το άνοιγμα της πόρτας στην βόρεια όψη του κτιρίου, η οποία 
επικοινωνεί με τον εξώστη του ορόφου. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε αυτό το επίπεδο 
του κτιρίου εξοπλίζεται με πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση και δύο projector για προβολές 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, 
τοποθετούνται σε αυτή έξι επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι θα 
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χρησιμοποιηθούν στην τεκμηρίωση των συλλογών και θα προσφέρουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στους επιμελητές και τους μελετητές. 

 

O υπομνηματισμός των εκθεμάτων επικολλείται εντός των προθηκών, με τη μορφή 
εκτυπωμένων στηλών βινιλίου. Η κάθε στήλη περιλαμβάνει τις επεξεργασμένες φωτογραφίες 
των εκθεμάτων της εκάστοτε προθήκης και δίγλωσσο υπομνηματισμό (λεζάντα) κάτω από την 
κάθε φωτογραφία. 

Τα γενικά κείμενα της έκθεσης (πρώτο επίπεδο: συμβολισμός, δεύτερο επίπεδο: τεχνικές) και 
τα γενικά κείμενα των ενοτήτων-υποενοτήτων των προθηκών τοποθετούνται εκτός των 
προθηκών, με τη μορφή εκτυπωμένης μεμβράνης βινιλίου, με υπόστρωμα καπαμάουντ.  

Η έκθεση πλαισιώνεται και στα δύο επίπεδα της με εντοιχισμένα φωτογραφικά πορτρέτα, με 
θέμα τις γυναίκες της Κρήτης (φωτογράφος Nelly). Οι πλαισιωμένες φωτογραφίες θα 
εκτυπωθούν σε βινίλιο, που επικολλείται σε υπόστρωμα πλεξιγκλάς. Η κατασκευή φέρει 
εσωτερικό φωτισμό. 

Η έκθεση, επίσης, πλαισιώνεται με φωτογραφίες (με σκηνές από την κρητική ύπαιθρο) 
επεξεργασμένες και εκτυπωμένες σε βινίλιο οι οποίες θα επικολληθούν στις επιφάνειες των 
τοίχων που δεν καλύπτονται από προθήκες. 

Για τις σημάνσεις των χώρων του νέου Μουσείου θα χρησιμοποιηθούν εκτυπώσεις βινιλίου με 
υπόστρωμα πλεξιγκλάς οι οποίες θα τοποθετούνται με αποστάτες από τον τοίχο στα κατάλληλα 
σημεία. 

Ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων γίνεται, ως επί το πλείστον, σε επιτραπέζιες βάσεις από 
πλεξιγκλάς και για τα ανηρτημένα υφαντά από κυλίνδρους πλεξιγκλάς. Επίσης, έχει προβλεφθεί 
τελάρωμα (ξύλινη πλαισίωση) των μεγάλων υφαντών και δημιουργία «πλάτης» από κυψελωτό 
χαρτί για τα μικρά, ανηρτημένα, υφαντά. Τα εργαλεία στερεώνονται με ειδικά σύρματα και 
έχουν προβλεφθεί βάθρα στον α΄ όροφο για εξωτερική παρουσίαση μεγάλων αντικειμένων.  

 

Για τον φωτισμό των εκθέσεων του Μουσείου προβλέπονται φωτιστικά σώματα Vision της 
εταιρείας Disano, με διχρωικό λαμπτήρα τοποθετημένο σε ράγα οροφής τριών κυκλωμάτων. 
Είναι φωτιστικά με ρυθμιζόμενη δέσμη και μεγάλες δυνατότητες ρύθμισης της γωνίας 
στόχευσης. Διαθέτουν φίλτρο UV για την προστασία των εκθεμάτων από μακρόχρονη έκθεση 
και ειδικά αξεσουάρ ρύθμισης του εύρους φωτεινής δέσμης γωνίας και περιορισμού της 
διάχυσης. 

Η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 μοιρών. 

Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 24 και 60 μοιρών. 

Οι μέγιστες τιμές που συνιστώνται για τα εκθέματα που περιλαμβάνει το Μουσείο είναι: 
έγχρωμα υφαντά, χαλιά κ.λπ. μέχρι 75 lx, αντικείμενα από φυσικό ξύλο μέχρι 150 lx, σκάλες 
και βοηθητική είσοδος 200 lx.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  

 

Οι προθήκες κατατάσσονται σε τέσσερις τύπους. Ο κάθε τύπος έχει σταθερό ύψος και βάθος 
και μεταβαλλόμενο πλάτος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εκθεσιακής ενότητας και τις 
δυνατότητες του κτιρίου, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στα σχέδια της μελέτης. 

Προθήκες Τύπου Α (ύψος 2.60, βάθος 75 εκ.) 

Συνολική επιφάνεια 81,00 τ.μ. 

 

Η προθήκη αποτελείται από δύο μέρη: 

την κατακόρυφη προθήκη, βάθους 30 εκ. και την οριζόντια επιφάνεια έκθεσης κατά μήκος της 
πρόσοψης και σε προεξοχή, βάθους 45 εκ. 

 

Η κατακόρυφη προθήκη είναι κατασκευασμένη από mdf ελεύθερο φορμαλδεϋδης με επένδυση 
καπλαμά δρυός και έχει πλάτη από mdf με βαφή λάκας σε χρώμα RAL1013 και πρόσοψη με 
υαλοπίνακα σταθερό στο υποκείμενο της οριζόντιας εκθεσιακής επιφάνειας τμήμα της 
πρόσοψης και ανοιγόμενο στο υπερκείμενο αυτής. 

Οι ανοιγόμενοι υαλοπίνακες στηρίζονται σε ειδικούς πύρους και φέρουν κλειδαριές ασφαλείας 
τύπου symo της εταιρίας hafele. 

Οι υαλοπίνακες είναι triplex, μη ανακλαστικοί, συνολικής διατομής 10 χιλ. και φέρουν στην 
από σύνθετη διατομή inox σατινέ διατομή [βλ. σχέδιο λεπτομέρειας στα σχέδια μελέτης, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄]. Οι υαλοπίνακες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν αφαιρώντας τις 
φρεζάτες χωνευτές βίδες τύπου άλεν που στηρίζουν την οριζόντια λάμα. 

 

Η οριζόντια εκθεσιακή επιφάνεια έχει ύψος 26 εκ. και αποτελείται από σταθερή βάση mdf 
πάχους 2 εκ. και στις υπόλοιπες τρεις πλευρές της από σταθερό κρύσταλλο triplex, μη 
ανακλαστικό. Οι δύο πλαϊνές πλευρές είναι σταθεροποιημένες και συγκολλημένες σε εγκοπή 
στην σταθερή βάση mdf. 

Η βάση αυτή ενισχύεται από μη ορατό μεταλλικό σκελετό από σωλήνα γαλβανισμένο 40Χ40 
χιλ. 

Η στήριξη του μεταλλικού σκελετού γίνεται στις πλάγιες πλευρές του κατακόρυφου μέρους της 
προθήκης. 

 

Η οριζόντια εκθεσιακή επιφάνεια της προθήκης λειτουργεί σαν συρτάρι με βάση από mdf 
ελεύθερο φορμαλδεϋδης και μετώπη γυάλινη. Η κίνηση του ανοίγματος γίνεται πάνω σε 
οριζόντιους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς βαρέως τύπου, οι οποίοι εδράζονται στη σταθερή 
βάση από mdf. Στην κάτω επιφάνεια της σταθερής βάσης και στην αριστερή πλευρά κάθε 
προθήκης υπάρχει κλειδαριά με πύρο, ο οποίος ακινητοποιεί το ανοιγόμενο μέρος της 
προθήκης. 
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Ο φωτισμός εντός της προθήκης γίνεται από φωτιστικό σώμα φθορισμού [για λόγους 
χωρητικότητας φ 16 χιλ., FH35W OSRAM θερμής τονικότητας 3000Κ] στο πάνω μέρος, το 
οποίο καλύπτεται από διαμήκη και εγκάρσια στοιχεία [κάναβος], από προανοδειωμένο 
αλουμίνιο σατινέ ή αντίστοιχο πλαστικό. Το παραπάνω πλέγμα διαχέει ομοιόμορφα τον 
φωτισμό στην προθήκη και δεν επιτρέπει να είναι ορατοί οι λαμπτήρες. 

Το οριζόντιο μέρος της προθήκης φωτίζεται εξωτερικά, παρόλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να 
τοποθετηθεί γραμμικό φωτιστικό [τύπου led stripe] για καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα. 

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται σε δύο θέσεις ανά προθήκη θυρίδες, προσβάσιμες στους 
συντηρητές του μουσείου, για την τοποθέτηση υλικού παθητικού κλιματισμού [art sorb]. Οι 
θυρίδες συνδέονται μέσω ανοίγματος, προστατευμένου με περσίδες αλουμινίου, με τον κύριο 
χώρο της προθήκης.  

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την 
σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο.  

Η προθήκη στο πάνω μέρος έχει πρόβλεψη για αντισεισμικό ιμάντα. 

Η προθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να αλφαδιαστεί με την χρήση των 
ρεγουλατόρων και να αγκυρωθεί για τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης λόγο σεισμού. Η 
αγκύρωση αυτή πρέπει να γίνει με φαρδύ συνθετικό ιμάντα ή γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα 
μορφής ‘Γ’ και βύσματα ούπα και να συνδέει το άνω μέρος της προθήκης με σταθερό σημείο 
του κτιρίου. 

 

 

Προθήκες Τύπου Β (ύψος 2.60 μ. και βάθος 0.30 μ.) 

Συνολική επιφάνεια 47,32 τ.μ. 

 

Είναι κατακόρυφη προθήκη, βάθους 30 εκ., κατασκευασμένη από mdf ελεύθερο φορμαλδεϋδης 
με επένδυση καπλαμά δρυός και έχει πλάτη από mdf με βαφή λάκας σε χρώμα RAL1013 και 
πρόσοψη με υαλοπίνακα ανοιγόμενο. 

Οι ανοιγόμενοι υαλοπίνακες στηρίζονται σε ειδικούς πύρους και φέρουν κλειδαριές ασφαλείας 
τύπου symo της εταιρίας hafele. 

Οι υαλοπίνακες είναι triplex, μη ανακλαστικοί, συνολικής διατομής 10 χιλ. και φέρουν στην 
από σύνθετη διατομή inox σατινέ διατομή [βλ. σχέδιο λεπτομέρειας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄]. Οι 
υαλοπίνακες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν αφαιρώντας τις φρεζάτες χωνευτές βίδες 
τύπου άλεν που στηρίζουν την οριζόντια λάμα. 

 

Ο φωτισμός εντός της προθήκης γίνεται από φωτιστικό σώμα φθορισμού [για λόγους 
χωρητικότητας φ 16 χιλ., FH35W OSRAM θερμής τονικότητας 3000Κ] στο πάνω μέρος, το 
οποίο καλύπτεται από διαμήκη και εγκάρσια στοιχεία [κάναβος], από προανοδειωμένο 
αλουμίνιο σατινέ ή αντίστοιχο πλαστικό. Το παραπάνω πλέγμα διαχέει ομοιόμορφα τον 
φωτισμό στην προθήκη και δεν επιτρέπει να είναι ορατοί οι λαμπτήρες. 

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται σε δύο θέσεις ανά προθήκη θυρίδες, προσβάσιμες στους 
συντηρητές του μουσείου, για την τοποθέτηση υλικού παθητικού κλιματισμού [art sorb]. Οι 
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θυρίδες συνδέονται μέσω ανοίγματος, προστατευμένου με περσίδες αλουμινίου, με τον κύριο 
χώρο της προθήκης. 

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την 
σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο.  

Η προθήκη στο πάνω μέρος έχει πρόβλεψη για αντισεισμικό ιμάντα. 

Η προθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να αλφαδιαστεί με την χρήση των 
ρεγουλατόρων και να αγκυρωθεί για τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης λόγο σεισμού. Η 
αγκύρωση αυτή πρέπει να γίνει με φαρδύ συνθετικό ιμάντα ή γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα 
μορφής ‘Γ’ και βύσματα ούπα και να συνδέει το άνω μέρος της προθήκης με σταθερό σημείο 
του κτιρίου. 

 

 

Προθήκες Τύπου Γ (ύψος 0.70 μ. και πλάτος - βάθος 0,75 μ. ) 

Συνολική επιφάνεια 3,2 τ.μ. 

 

Επιτοίχια προθήκη τύπου Γ 

Η προθήκη έχει ύψος 26 εκ. και αποτελείται από σταθερή βάση mdf πάχους 2 εκ. και στις 
υπόλοιπες τρεις πλευρές της από σταθερό κρύσταλλο triplex, μη ανακλαστικό. Οι δύο πλαϊνές 
πλευρές είναι σταθεροποιημένες και συγκολλημένες σε εγκοπή στην σταθερή βάση mdf. 

Η βάση αυτή ενισχύεται από μη ορατό μεταλλικό σκελετό από σωλήνα γαλβανισμένο 40Χ40 
χιλ. 

Η στήριξη του μεταλλικού σκελετού γίνεται με ειδικού σχεδίου βραχίονες από στραντζαριστή 
λαμαρίνα 5 χιλ., οι οποίοι στηρίζονται με βύσματα Μ12 και μεταλλικά ούπα στον τοίχο. 

 

Η προθήκη λειτουργεί σαν συρτάρι με βάση από mdf ελεύθερο φορμαλδεϋδης και μετώπη 
γυάλινη. Η κίνηση του ανοίγματος γίνεται πάνω σε οριζόντιους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 
βαρέως τύπου, οι οποίοι εδράζονται στη σταθερή βάση από mdf. Στην κάτω επιφάνεια της 
σταθερής βάσης και στην  αριστερή πλευρά κάθε προθήκης υπάρχει κλειδαριά με πύρο, ο 
οποίος ακινητοποιεί το ανοιγόμενο μέρος της προθήκης. 

 

Επιδαπέδια προθήκη τύπου Γ 

Η προθήκη έχει ύψος 26 εκ. και αποτελείται από σταθερή βάση mdf πάχους 2 εκ. και στις 
υπόλοιπες τρεις πλευρές της από σταθερό κρύσταλλο triplex, μη ανακλαστικό. Οι δύο πλαϊνές 
πλευρές είναι σταθεροποιημένες και συγκολλημένες σε εγκοπή στην σταθερή βάση mdf. 

Η βάση αυτή στηρίζεται σε μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό από σωλήνα 40Χ40 χιλ. [βλ. σχέδιο 
λεπτομέρεια Λ 03, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄] που εδράζεται στο δάπεδο. 

Στις επιφάνειες έδρασης της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι 
στήριξης για την σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο. 

 

Η προθήκη λειτουργεί σαν συρτάρι με βάση από mdf ελεύθερο φορμαλδεϋδης και μετώπη 
γυάλινη. Η κίνηση του ανοίγματος γίνεται πάνω σε οριζόντιους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 
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βαρέως τύπου, οι οποίοι εδράζονται στη σταθερή βάση από mdf .Στην κάτω επιφάνεια της 
σταθερής βάσης και στην αριστερή πλευρά κάθε προθήκης υπάρχει κλειδαριά με πύρο, ο 
οποίος ακινητοποιεί το ανοιγόμενο μέρος της προθήκης. 

 

 

Προθήκες Τύπου Δ (ύψος 2,60 μ. βάθος 0,50 μ.) 

Συνολική επιφάνεια 11,44 τ.μ. 

 

Είναι κατακόρυφη προθήκη, βάθους 50 εκ., κατασκευασμένη από mdf ελεύθερο φορμαλδεϋδης 
με επένδυση καπλαμά δρυός και έχει πλάτη από mdf με βαφή λάκας ματ, σε χρώμα RAL1013, 
πλαϊνές πλευρές από σταθερό υαλοπίνακα και πρόσοψη με υαλοπίνακα ανοιγόμενο. 

Οι ανοιγόμενοι υαλοπίνακες στηρίζονται σε ειδικούς πύρους και φέρουν κλειδαριές ασφαλείας 
τύπου symo της εταιρίας hafele. 

Οι υαλοπίνακες είναι triplex, μη ανακλαστικοί, συνολικής διατομής 10 χιλ. και φέρουν στην 
από σύνθετη διατομή inox σατινέ διατομή [βλ. σχέδιο λεπτομέρειας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄]. Οι 
υαλοπίνακες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν αφαιρώντας τις φρεζάτες χωνευτές βίδες 
τύπου άλεν που στηρίζουν την οριζόντια λάμα. 

 

Ο φωτισμός εντός της προθήκης γίνεται από φωτιστικό σώμα φθορισμού [για λόγους 
χωρητικότητας φ 16 χιλ., FH35W OSRAM θερμής τονικότητας 3000Κ] στο πάνω μέρος, το 
οποίο καλύπτεται από διαμήκη και εγκάρσια στοιχεία [κάναβος], από προανοδειωμένο 
αλουμίνιο σατινέ ή αντίστοιχο πλαστικό. Το παραπάνω πλέγμα διαχέει ομοιόμορφα τον 
φωτισμό στην προθήκη και δεν επιτρέπει να είναι ορατοί οι λαμπτήρες. 

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται σε δύο θέσεις ανά προθήκη θυρίδες, προσβάσιμες στους 
συντηρητές του μουσείου, για την τοποθέτηση υλικού παθητικού κλιματισμού [art sorb]. Οι 
θυρίδες συνδέονται μέσω ανοίγματος, προστατευμένου με περσίδες αλουμινίου, με τον κύριο 
χώρο της προθήκης. 

 

Στη βάση της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την 
σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο. 

Η προθήκη στο πάνω μέρος έχει πρόβλεψη για αντισεισμικό ιμάντα. 

Η προθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να αλφαδιαστεί με την χρήση των 
ρεγουλατόρων και να αγκυρωθεί για τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης λόγο σεισμού. Η 
αγκύρωση αυτή πρέπει να γίνει με φαρδύ συνθετικό ιμάντα ή γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα 
μορφής ‘Γ’ και βύσματα ούπα και να συνδέει το άνω μέρος της προθήκης με σταθερό σημείο 
του κτιρίου. 

 

Παρατήρηση: Στον πίνακα προθηκών η προθήκη 19 αναφέρεται ως προθήκη τύπου Α. Δεδομένου 
ότι τα αντικείμενα που θα εκτεθούν σε αυτή δεν έχουν ακόμα οριστικά παραχωρηθεί στο 
Μουσείο, διατυπώνεται η επιφύλαξη για την οριστική της μορφή. 
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Βάσεις για ένταξη ηλεκτρονικών πολυμέσων  

 

Σκελετός από λευκή σουηδική ξυλεία, ειδικού σχεδίου [βλ. σχέδιο με τίτλο: βάσεις (stand) για 
οθόνες αφής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄]. Καμπύλη κοπή στην πλάγια όψη. Η διατομή είναι 10 εκ. 
συνολικά. Επικάλυψη με εύκαμπτο κόντρα πλακέ 3 χιλ. το οποίο επικολλάται στις 2 πλευρές 
του σκελετού [στις άλλες παραμένει το υλικό του σκελετού]. 

Η οθόνη τοποθετείται σε εσοχή η οποία ξεκινάει στα 80 εκατ. από το πάτωμα ώστε το κέντρο 
της οθόνης να βρίσκεται στο επίπεδο των 95 εκ.  

Ολόκληρη η βάση στηρίζεται σε τέσσερις ρεγουλατόρους από γαλβανιζέ σπείρωμα και 
πλαστική ροζέτα ώστε η κατασκευή να μπορεί να αλφαδιαστεί ή και να ανυψωθεί κατά 2 εκ. 

Η βάση της κατασκευής είναι από συμπαγείς πλάκες mdf [διαστάσεις 42Χ55 εκ. συνολικά] 
ώστε η κατασκευή με το βάρος της βάσης να έχει σταθερότητα. Πάνω από τη βάση 
προβλέπεται ένα κουτί διαστάσεων 30Χ30Χ20 εκ. ύψος στο οποίο βρίσκεται η υπολογιστική 
μονάδα [mini mac ή άλλη τύπου multimedia pc ώστε να έχει μικρές διαστάσεις]. 

Το κουτί είναι αεριζόμενο με τρύπες διαμέτρου 2 εκ. και επισκέψιμο από την πάνω πλευρά. Οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις διέρχονται ανάμεσα στους διαμήκεις σκελετούς της κατασκευής. Η 
ρευματοδότηση γίνεται από την πίσω πλευρά της βάσης. 

Η βαφή είναι από ματ λάκα σε χρωματικό τόνο που θα οριστεί από τον επιβλέποντα 
αρχιτέκτονα. 

 

Ειδική κατασκευή προβολής διακοσμητικών μοτίβων από διπλούς κυλίνδρους 

 

Ειδική κατασκευή προβολής διακοσμητικών μοτίβων (των κρητικών υφαντών), 
αποτελούμενη από δύο κυλίνδρους ύψους 2,20m, έναν μεγαλύτερης και ένα δεύτερο, 
μικρότερης διατομής ,τοποθετημένο εσωτερικά του πρώτου.  

Ο εσωτερικός κύλινδρος αποτελείται από σκελετό καμπυλωμένης λάμας 3 mm με την 
επιθυμητή εσωτερική διάμετρο, και επένδυση λαμαρίνα 1mm ,που ηλεκτροσυγκολλάται στον 
σκελετό.  

Από την ανώτερη επιφάνεια της λαμαρίνας έχουν αποκοπεί, σε ηλεκτρονικό παντογράφο, 
γεωμετρικά μοτίβα λαϊκής τέχνης και η όλη κατασκευή περιστρέφεται εσωτερικά με τη βοήθεια 
μηχανισμού σερβοκινητήρα (μοτέρ σούβλας ή μηχανισμού υαλοκαθαριστήρων), που 
σταθεροποιείται στον σκελετό του κυλίνδρου. Σκοπός της κατασκευής είναι η φωτεινή 
προβολή των επιλεγμένων μοτίβων στον εξωτερικό κύλινδρο με περιστροφή. 

Ο εξωτερικός κύλινδρος, διαμέτρου 50cm και ύψους 2,20 m, είναι μικτής κατασκευής. 
Αποτελείται κυλινδρικό σκελετό με επικάλυψη λαμαρίνας στη βάση (σε ύψος 0,70 από το 
έδαφος) και γαλακτόχρωμο PLEXI GLASS στην ανώτερη επιφάνεια, όπου προβάλλονται τα 
φωτεινά γεωμετρικά μοτίβα. 

 

Βάσεις από πλεξιγκλάς διαφόρων σχημάτων και τύπων 

 

Προμήθεια επιτραπέζιων βάσεων και κυλίνδρων διαφόρων μεγεθών (μήκους-πάχους) από πλέξι 
γκλας, συνολικού εμβαδού 54 μ2, για την έκθεση των υφαντών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
έργου (σε συνεργασία με την επιμελήτρια της έκθεσης, κα Μπαλτατζή).  
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Κατασκευή βάθρων 

Βάθρα από MDF 22mm, συνολικού εμβαδού 5 μ2, με επένδυση καπλαμά δρυός σε διάφορα 
μεγέθη και τύπους με εμφανή τελειώματα και επιμελημένες κολλήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες 
του έργου και τις απαιτήσεις της επίβλεψης. 

 

Κατασκευή ξύλινων τελάρων 

Ξύλινα τελάρα από πήχεις ξυλείας τύπου Σουηδίας, συνολικού εμβαδού 13 μ2 (το κάθε τελάρο 
θα κατασκευαστεί σε συνεννόηση με το συντηρητή της έκθεσης και σύμφωνα με το μέγεθος 
του εκάστοτε υφαντού), για την τοποθέτηση βαρέων υφαντών (από το συντηρητή). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

Φωτιστικό σώμα με υποδοχέα προσαρμοζόμενο σε ροηφόρο ράγα φωτισμού,με εξάρτημα 
μορφοποίησης της δέσμης και λαμπτήρα αλογόνου διχρωικού τύπου ισχύος 35 W με ράγα 
τριών κυκλωμάτων  

 

Φωτιστικό σύστημα αποτελούμενο από ροηφόρο ράγα τριών (3) κυκλωμάτων και 

προσαρμοζόμενα φωτιστικά spot-προβολείς ρυθμιζόμενης βάσης με υποδοχέα (adaptor) και 

ενσωματωμένο μετασχηματιστή περιστρεφόμενα περί κάθετου άξονα με επιλογή γωνίας 

πρόσπτωσης της δέσμης του φωτός δηλ. δυνατότητα περιστροφής του σώματος του φωτιστικού 

στη βάση και στον άξονα στήριξης του.  

Το σώμα φωτιστικού από χυτό αλουμίνιο και ειδικά διαμορφωμένα πτερύγια για τον 

κατάλληλο εξαερισμό του, φέρει πολυεστερική βαφή πούδρας με επεξεργασία φωσφάτωσης 

ανθεκτική σε ακτινοβολία UV.  

Η βάση του λαμπτήρα είναι κεραμική με επαργυρωμένες επαφές και προστατευτική ηλεκτρική 

ασφάλεια. O λαμπτήρας διχρωικός 35W /12V. Το φωτιστικό διαθέτει ειδικό εξάρτημα για τη 

μορφοποίηση της δέσμης και δυνατότητα dimming.  

H ράγα είναι ορθογωνικής διατομής από πρεσαριστό αλουμίνιο και διαθέτει τέσσερις (4) 

χάλκινους αγωγούς για φάση και έναν ουδέτερο.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τα σχέδια της Μελέτης ως προς την ακριβή 
τοποθέτηση, μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης, δοκιμής και 
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(65 τεμ.) 

 

Φωτιστικό σώμα γραμμικό φθορισμού με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πηνίο κατάλληλο 
για λαμπτήρα φθορισμού 35W  

 

Φωτιστικό σώμα γραμμικό φθορισμού ενδεικτικού τύπου Lumilux De luxe 16mm μήκους ή 

1.50m και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πηνίο κατάλληλο για λαμπτήρα φθορισμού 35W 

προοριζόμενο για εσωτερικό φωτισμό προθηκών και στερεωμένο στο εσωτερικό της μετώπης 

των προθηκών. Το φωτιστικό ανήκει στην κατηγορία του ψυχρού φωτισμού και δεν εκλύει 

θερμότητα που μπορεί να είναι επιβλαβής για τα εκτιθέμενα αντικείμενα.  

Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε σειρά και κατά περίπτωση αλληλοκαλυπτόμενα 

προκειμένου ο φωτισμός να είναι συνεχής και να αποφευχθούν σκοτεινές περιοχές. 
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Η κάτω πλευρά του φωτιστικού φέρει σχάρα αλουμινίου εμπορίου που δημιουργεί ελεγχόμενη 

διάθεση του φωτός . 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα σχέδια της Μελέτης μετά των απαραίτητων 
υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(50 τεμ.) 

 

Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη 6 μ2. 

 

 

 

 

 

Ο Μελετητής 

 
 

 

 

 

μελέτες / κατασκευές: Μαρία Μαρίνου - Γιώργος Ψωμαδάκης / Αρχιτέκτονες / 
Λασκαράτου 26 / Θεσσαλονίκη / Τηλ. & Φαξ: (2310) 402935 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
α/α Περιγραφή Μονάς 

μετρ. 
Α.Τ.Ποσότητα Τιμή 

μονάδας
Δαπάνη ΜερικήΔαπάνη Ολική 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Κατασκευή ξύλινων τελάρων για τοποθέτηση βαριών υφαντών m 13,002 1.1 88,66 1.152,58   
2 Κατασκευή βάθρων από MDF 22mm με επιμελημένες κολλήσεις και εμφανή τελειώματα m2 1.2 5,00 139,98 699,90   
3 Ειδική κατασκευή για τοποθέτηση οθόνης αφής (touch screen) από MDF τεμ. 1.3 6,00 332,70 1.996,20  
4 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Α από MDF και υαλοπινάκες 

triplex με οριζόντια επιφάνεια έκθεσης 
m2 1.4 81,00 518,34 41.985,54  

5 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Β από MDF και υαλοπινάκες 
τύπου triplex 

m2 1.5 47,32 460,53 21.792,28  

6 Κατασκευή προθήκης οριζόντιας προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.1 από MDF 
και υαλοπίνακες τύπου triplex, με επίτοιχη στήριξη από μεταλλικούς  βραχίονες και 
μεταλλικό τελάρο έδρασης της βάσης  

m2 1.6 1,82 513,12 933,88  

7 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.2 από MDF και 
υαλοπίνακες τύπου triplex με βάση στήριξης από σωλήνα διατομής 30X30mm 

m2 1.7 1,40 502,70 703,78 

8 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Δ σταθερών διαστάσεων από 
MDF και πρόσοψη υαλοπινάκων τύπου triplex  

m2 1.8 11,44 401,73 4.595,79  

9 Ειδική κατασκευή προβολής διακοσμητικών μοτίβων τεμ. 1.9 1,00 1.407,47 1.407,47  
10 Βάσεις από πλέξι γκλας m2 1.10 54,00 60,00 3.240,00  
       78.507,42 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β. HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ          
1 Φωτιστικό σώμα με υποδοχέα προσαρμοζόμενο σε ροηφόρο ράγα φωτισμού,με εξάρτημα 
μορφοποίησης της δέσμης και λαμπτήρα αλογόνου διχρωικού τύπου ισχύος 35 W με ράγα. 

τεμ. Η.1 65,00 676,55 43.975,75   

2 Φωτιστικό σώμα γραμμικό φθορισμού 16mm με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πηνίο 
κατάλληλο για λαμπτήρα φθορισμού 35W    

τεμ. Η.2 50,00 23,16 1.158,00  

3 Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη m 116,602 Η.3 6,00 699,60 
         45.833,35 
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α/α Περιγραφή Μονάς 
μετρ. 

Α.Τ.Ποσότητα Τιμή 
μονάδας

Δαπάνη ΜερικήΔαπάνη Ολική 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Α+Β)        124.340,77 
  Φ.Π.Α. 19%      23.624,75 
  Γενικό Σύνολο (σε € )        147.965,52 
             

 
 

 

Ο Μελετητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.  

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της 

προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. 

 

ααθμολογνηταθμισμ

ιμυγκριτικ

ίέ

ήή

ΒΣ

ΤΣ
=Λ  

 

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος 

εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

 

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:  

 

[ ]Κ+Τ=ΤΣ ήή ιμυγκριτικ  

 

όπου: 

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία θα προκύπτει από δύο ομάδες βαθμολόγησης: 

 

Σταθμισμένη βαθμολογία = ΣΑ + ΣΒ 

 

Για τις δυο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των 

ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 
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Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 

βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων (ΣΑ, ΣΒ) είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

στοιχείων και των δύο ομάδων. 

 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ως 110 βαθμούς. 

 

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 

προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. 

 

Στην τιμή της προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που θα πρέπει 

να αναγράφεται χωριστά. 

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη (παράδοση, εγκατάσταση κ.λ.π) για 

την οριστική παράδοση του υλικού 

 

Γενικά, Επισημαίνουμε ότι, ο παρών διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 

118/2007 «κανονισμός προμηθειών Δημόσιου τομέα» και ως εκ τούτου για ζητήματα που δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εν λόγω 

Προεδρικό διάταγμα. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού) 

 

Α/Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(Σ.Β.Κ.) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΒΑΘΜ. Χ 
Σ.Β.Κ.) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗ) 

    

1 Συμφωνία με τις 
τεχνικές 
προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

100-110 30%  

2 Εμπειρία στην 
εκπόνηση 
ανάλογων έργων 
(λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα 
εκτελεσθέντα) 

100-110 30%  

3 Υποδομές της 
επιχειρηματικής 
μονάδας 
(εγκαταστάσεις, 
τεχνικός 
εξοπλισμός), 
εξειδίκευση και 
πληρότητα της 
ομάδας εργασίας. 

100-110 10%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (ΣΑ) 

  70%  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 4



Α/Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(Σ.Β.Κ.) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΒΑΘΜ. Χ 
Σ.Β.Κ.) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ) 

    

1 Χρόνος 
παράδοσης των 
ειδών σε 
συμφωνία με τις 
προτεραιότητες 
του έργου  

100-110 20%  

2 Εγγύηση καλής 
λειτουργίας και 
after sales service 

100-110 10%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ (ΣΒ) 

  30%  

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΑ + ΣΒ) 

  100%  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

        

Προς ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σοφοκλή Βενιζέλου 27 

712 02  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

     

 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 

ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………………………. Δ\νση 

………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια 

……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 



-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν  από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

………………     ΕΥΡΩ. …………………… 

 

Προς ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σοφοκλή Βενιζέλου 27 

712 02  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση……………………………………………………

…….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) 

προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 



- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΡΓΟ: 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 
2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% απο το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
Του Προσφέροντος  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ……………………………… οδός …………………...........................…… αριθμ. … 

Τ.Κ. ………………… Τηλ. …………........................…………. Fax …………..........………… 

 

Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται 
στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού, καθώς και των τεχνικών 
περιγραφών του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου. 

  



  

 
………………………….......................... 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

α/α Περιγραφή Μονάς 
μετρ. 

Α.Τ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
Μερική 

Δαπάνη Ολική 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Δαπάνη Ολική 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Κατασκευή ξύλινων τελάρων για τοποθέτηση βαριών υφαντών m2 1.1 13,00   
2 Κατασκευή βάθρων από MDF 22mm με επιμελημένες κολλήσεις και εμφανή τελειώματα m2 1.2 5,00   
3 Ειδική κατασκευή για τοποθέτηση οθόνης αφής (touch screen) από MDF τεμ. 1.3 6,00  
4 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Α από MDF και υαλοπινάκες 

triplex με οριζόντια επιφάνεια έκθεσης 
m2 1.4 81,00  

5 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Β από MDF και υαλοπινάκες τύπου 
triplex 

m2 1.5 47,32  

6 Κατασκευή προθήκης οριζόντιας προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.1 από MDF και 
υαλοπίνακες τύπου triplex, με επίτοιχη στήριξη από μεταλλικούς  βραχίονες και μεταλλικό 
τελάρο έδρασης της βάσης  

m2 1.6 1,82  

7 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.2 από MDF και υαλοπίνακες 
τύπου triplex με βάση στήριξης από σωλήνα διατομής 30X30mm 

m2 1.7 1,40   

8 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Δ σταθερών διαστάσεων από MDF 
και πρόσοψη υαλοπινάκων τύπου triplex  

m2 1.8 11,44  

9 Ειδική κατασκευή προβολής διακοσμητικών μοτίβων τεμ. 1.9 1,00   
10 Βάσεις από πλέξι γκλας m2 1.10 54,00    

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
1 Φωτιστικό σώμα με υποδοχέα προσαρμοζόμενο σε ροηφόρο ράγα φωτισμού, με εξάρτημα 

μορφοποίησης της δέσμης και λαμπτήρα αλογόνου διχρωικού τύπου ισχύος 35 W με ράγα.  
τεμ. Η.1 65,00   

2 Φωτιστικό σώμα γραμμικό φθορισμού 16mm με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πηνίο κατάλληλο 
για λαμπτήρα φθορισμού 35W  

τεμ. Η.2 50,00    

3 Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη m2 Η.3 6,00   
            
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Α+Β)   

   Φ.Π.Α. 19% 
  Γενικό Σύνολο (σε € )  



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ολογράφως Αριθμ. 

Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ    

Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α + Β)
  

Φ.Π.Α. (19 %)   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
 

………………………….......................... 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 

  



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

στην κατάταξη των διαγωνιζομένων) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη κατηγορίας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 78.507,42 
Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 45.833,35 

124.340,77 Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) =

23.624,75 Φ.Π.Α. 19%
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη (με 

Φ.Π.Α.)
147.965,52 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 





































ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΘΟΣ * ΕΜΒΑΔΟΝ 

Προθήκες τύπου Α      

Ενότητα: Φυτικά και ζωικά θέματα - Ισόγειο Π 1.1 2,4 2,6 0,75 6,24 

Ενότητα: Φυτικά και ζωικά θέματα - Ισόγειο Π 1.2 2,4 2,6 0,75 6,24 

Ενότητα: Φυτικά και ζωικά θέματα - Ισόγειο Π 2 2,3 2,6 0,75 5,98 

Ενότητα: Θρησκευτικά θέματα - Ισόγειο  Π 6 1,2 2,6 0,75 3,12 

Ενότητα: Θρησκευτικά θέματα - Ισόγειο  Π 7 1,2 2,6 0,75 3,12 

Ενότητα: Θρησκευτικά θέματα - Ισόγειο Π 8 2,4 2,6 0,75 6,24 

Ενότητα: Γεωμετρικά θέματα - Ισόγειο Π 9.1 1,92 2,6 0,75 4,992 

Ενότητα: Γεωμετρικά θέματα - Ισόγειο Π 9.2 1,92 2,6 0,75 4,992 

Ενότητα: Γεωμετρικά θέματα - Ισόγειο Π 10.1 1,92 2,6 0,75 4,992 

Ενότητα: Γεωμετρικά θέματα - Ισόγειο Π 10.2 1,92 2,6 0,75 4,992 

Ενότητα: Γεωμετρικά θέματα - Ισόγειο Π 11 2,2 2,6 0,75 5,72 

Ενότητα: Καθημερινή ζωή - Ισόγειο Π 12 3,2 2,6 0,75 8,32 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Ισόγειο Π 16 2,2 2,6 0,75 5,72 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Α όροφος Π 17 1,75 2,6 0,75 4,55 

Ενότητα: Εργαλεία του Χτενιά - Α όροφος Π 19 2,22 2,6 0,75 5,782 

Σύνολο :  15 [ 12 ]    81.00 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 1 



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΘΟΣ * ΕΜΒΑΔΟΝ 

Προθήκες τύπου Β      

Ενότητα: Ιστορικά θέματα - Ισόγειο Π 3 3,4 2,6 0,3 8,84 

Ενότητα:  Θρησκευτικά - Ισόγειο Π 4 2,7 2,6 0,3 7,02 

Ενότητα: Θρησκευτικά θέματα - Ισόγειο Π 5 3,5 2,6 0,3 9,1 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Α΄ όροφος Π 15.1 1,9 2,6 0,3 4,94 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Α΄ όροφος Π 15.2 1,9 2,6 0,3 4,94 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Α΄ όροφος Π 15.3 1,9 2,6 0,3 4,94 

Ενότητα: Κρητικά υφαντά - Α΄ όροφος Π 18 2,9 2,6 0,3 7,54 

Σύνολο :  7 [ 5 ]    47,32 

      

Προθήκες τύπου Γ      

Ενότητα: Καθημερινή ζωή - Ισόγειο Π 13 2,6 0,7 0,75 1,82 

Ενότητα:Μικροεργαλεία υφαντικής – Α΄ όροφος Π 20 2 0,7 0,75 1,40 

Σύνολο :  2    3,22 

      

      

      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 2 



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΘΟΣ * ΕΜΒΑΔΟΝ 

Προθήκες τύπου Δ      

Ενότητα: Εργαλεία υφαντικής - Α΄ όροφος Π 14.1 2,2 2,6 0,5 5,72 

Ενότητα: Εργαλεία επεξεργασίας ινών - Α΄ όροφος Π 14.2 2,2 2,6 0,5 5,72 

Σύνολο :  2 [ 1 ]    11,44 

      

* ενν. συνολικό βάθος επίπλου       

      

Συνολικός αριθμός προθηκών όλων των τύπων:    τεμ. 20 

       

Συνολική επιφάνεια προθηκών όλων των τύπων :    μ2 142, 98 

      

 

Ο Μελετητής 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 3 
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