
 
 

 

 

Αλιςτράτη,17/02/2022 

Αρ. Πρωτ 44. 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει   

2. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Προγραμμάτων 

υνεργαςίασ του τόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΤΔ1244  

3. Σθ φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (SubsidyContract) No Β2.6c.13/4.7.2019 και τθν 1θ 

τροποποίθςθ αυτισ ςτισ 24.06.2021 

4. Σο φμφωνο Εταιρικισ χζςθσ (Partnership Agreement)  

5. Σο υπ. αρ. 41/2022 Πρωτογενζσ Αίτθμα 

6. Σθν υπ.αρ. 9-3-/14-2-2022 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περί ζγκριςθστθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ του παραδοτζου 4.2.2 ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

«Modernization, promotion and exploitation of caves» με ακρωνφμιο  My-Caves του 

προγράμματοσ INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. 

 

Θ επιχείρθςθ πιλαιο Αλιςτράτθσ Α.Ε. Ο.Σ.Α, προκειμζνου να ανακζςει τθν πραγματοποίθςθ 

καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθστου παραδοτζου 4.2.2-“Μικρισ κλίμακασ 

παρεμβάςεισ ςε πιλαια και περιβάλλοντα χϊρο” 

προχπολογιςμοφ30.380,00€ςυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«Modernization, promotionandexploitationofcaves» με ακρωνφμιο  My-Cavesςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ INTERREGV-AGreece-Bulgaria 2014-2020προςκαλεί τουσ: 

 ΚΑΡΑΚΟΤΘ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ-ΨΤΚΣΙΚΟ-ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΑΦΜ 101882620, 

ΑΛΙΣΡΑΣΘ, ΣΚ62045 

 ΑΣΚΟ ΜΕΛΕΣΘΣΙΚΘ-ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΙΚΕ ΑΦΜ 801125681, ΔΡΑΜΑ, ΣΚ 66100 

 ΣΟΛΠΙΔΘ ΩΣΘΡΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 078419474, ΔΡΑΜΑ, 

ΣΚ66100 

 

να υποβάλλουν ςχετικι ζγγραφθ προςφορά. 
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Θ ανάκεςθ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο τθ ςυμφερότερθ προςφορά βάςει τιμισ. 

 

Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ςτθν διεφκυνςθ ΠΘΛΑΙΟ ΑΛΙΣΡΑΣΘ ΑΕ-ΟΣΑ, ΑΛΙΣΡΑΣΘ ΣΚ 

62045, ΕΡΡΕ  ζωσ και  ΔΕΤΣΕΡΑ   21/2/2022και ϊρα 10 π.μ. 

 

Πζραν τθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται δεκτι καμία προςφορά. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΠΤΡΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ επιχείρθςθ πιλαιο Αλιςτράτθσ Α.Ε. Ο.Σ.Α., ςτο πλαίςιο του προγράμματοσInterreg V-A 

Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 

με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνφμιο My-Cavesωσ 

επικεφαλισ εταίροσ. 

το ζργο ςυμμετζχουν οι εξισ φορείσ:LB - Διμοσ Νζασ Ηίχνθσ, PB2 - πιλαιο Αλιςτράτθσ Α.Ε., 

PB3 - Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Προςοτςάνθσ, PB4 –Διμοσ Μadan, PB5 - 

“Rodopeya” Tourist Association. 

 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου My-Caves είναι να ενιςχφςει τον ςπθλαιολογικό τουριςμό τθσ 

διαςυνοριακισ περιοχισ. Ο ςπθλαιολογικόσ τουριςμόσ (caving) είναι μια επιλεκτικι μορφι 

τουριςμοφ με ςθμαντικά οικονομικά πλεονεκτιματα. Θ ηιτθςθ για ςπθλαιολογικό τουριςμό 

ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από ζντονθ εποχικότθτα και μικρι επιςκεψιμότθτα. Σα ίδια 

ςυμπεράςματα ιςχφουν και για τθν Βουλγαρικι πλευρά.  

 

Σo ζργο My-Caves, προςπακεί να βελτιϊςει το ενδιαφζρον για τθν επίςκεψθ των ςπθλαίων 

μζςω τθσ εφαρμογισ πρωτοποριακϊν καινοτόμων και ςφγχρονων τεχνικϊν και τεχνολογιϊν 

για τθ διάδοςθ των αποκτϊμενων γνϊςεων που κα ενκαρρφνουν και κα υποςτθρίξουν τθ 

διατιρθςθ των ςπθλαίων. τόχοι που κα επιτευχκοφν και μζςα από τθ διοργάνωςθ 

ςυναντιςεων και εκδθλϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάρτιςθσ για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ πτυχζσ αλλά και τθ ςθμαςία διατιρθςθσ των ςπθλαίων ωσ 

φυςικι κλθρονομιά με μεγάλο επιςτθμονικό ενδιαφζρον. 

 

Θ ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των τοπικϊν φυςικϊν πόρων κα βελτιϊςει τθ ςυνολικι 

ελκυςτικότθτα τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, οδθγϊντασ ζτςι ςε αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ 

και τθσ διεκνοφσ προβολισ ωσ ενόσ ειδικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ. Επιπλζον, είναι 

αναγκαίο να βελτιϊνεται θ ποικιλία και θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι 

επιχειριςεισ ςε μία τουριςτικι περιοχι και επομζνωσ ο εκςυγχρονιςμόσ, θ εφαρμογι 

τεχνολογικά προθγμζνων τεχνικϊν κα βοθκιςουν τισ αρχζσ διαχείριςθσ των ςπθλαίων να 

διατθριςουν αφενόσ τισ φυςικζσ τοποκεςίεσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αλλά παράλλθλα να 

τθν κάνουν πρακτικά ςυνϊνυμθ με τθν ενίςχυςθ του τουριςτικοφ δυναμικοφ, επιςθμαίνοντασ 

τα εγγενι πλεονεκτιματα οριςμζνων τοποκεςιϊν φυςικισ κλθρονομιάσ. 
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το πλαίςιο αυτό κακίςταται απαραίτθτθ θ ανάκεςθ υλοποίθςθστου παραδοτζου 4.2.2 από 

τθν επιχείρθςθ πιλαιο Αλιςτράτθσ Α.Ε. Ο.Σ.Α.ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο 

«Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνφμιο My-Caves,του 

προγράμματοσ Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-

2020,προχπολογιςμοφ τριάντα χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα ευρϊ(30.380,00€) 

ςυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Θ εργαςία προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο ζργο με τίτλο «Modernization, promotion and 

exploitation of caves» και ακρωνφμιο My-Caves, το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, το οποίο 

ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Εκνικοφσ 

Πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βουλγαρίασ και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τελικό 

εγκεκριμζνο από τθν Κοινι Σεχνικι Γραμματεία του Interreg V-A Cooperation Programme 

Greece-Bulgaria 2014-2020, Σεχνικό Δελτίο.  

 

 

 

Σα κακικοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

ΜΕΡΟ Α. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

D4.2.2-Μικρισ κλίμακασ 
παρεμβάςεισ ςε πιλαια και 
περιβάλλοντα χϊρο 
 
(Small scale interventions in 

Caves and surroundings) 

 
 
 

το πλαίςιο τθσ δράςθσ προβλζπεται  να  γίνει  επιςκευι  ςτισ 
τουαλζτεσ που εξυπθρετοφν τουσ επιςκζπτεσ του ςπθλαίου 
Αλιςτράτθσ του Διμου Νζασ Ηίχνθσ. 
Πιο ςυγκεκριμζνα οι εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν είναι οι εξισ: 

 Kακαίρεςθ όλων των παλαιϊν πλακιδίων των δαπζδων, 
των τοίχων και των ειδϊν υγιεινισ που υπάρχουν 

 Kαταςκευι νζων δικτυϊν φδρευςθσ – αποχζτευςθσ όπου 
κα ςυνδεκοφν τα νζα είδθ υγιεινισ.  

 Σοποκζτθςθ των πλακακιϊν τοίχων και δαπζδων  και  ςτθ 
ςυνζχεια ςφνδεςθ  και τοποκζτθςθ όλων των ειδϊν 
υγιεινισ.* 

 Αντικατάςταςθ όλων των εςωτερικϊν κυρϊν. 
 
*Σα πλακάκια κα τοποκετθκοφν  ςε  φψοσ 2,20μ από το δάπεδο 
και το υπόλοιπο των τοίχων κα χρωματιςτεί. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

D4.2.2- Μικρήσ κλίμακασ 

παρεμβάςεισ ςε πήλαια 

και περιβάλλοντα χώρο 

 

(Small scale interventions 

in Caves and 

surroundings) 

Εντόσ  ενόσ (1) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ και κατά 15% από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων.  

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτο ζργο «Modernization, 

promotionandexploitationofcaves» και ακρωνφμιο ΜΤ-CAVESθ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 

Interreg ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 με βάςθ τθν φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy 

Contract) No. B2.6c.13 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 30.380,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%).   

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 
Κωδικόρ  

Σιμολογίος 
Δίδορ  Δπγαζιών 

Άπθπο  

Αναθεώπη

ζηρ 

Μονάδα  
Ποζόη

ηηα 

Σιμή  

Μονάδαρ 

Γαπάνη 

Μεπική Ολική 

    

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-

ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ             

1 10.02 

Φοπηοεκθόπηωζη 

με ηα σέπια ςλικών 

επί σειποκίνηηων 

μεηαθοπικών 

μέζων 

ΟΙΚ-

1103 
ton 6,00 7,30 43,80   

ΑΔΑ: Ψ6ΒΧΟΕΩΜ-Φ9Ζ



 

2 10.04 
Μεηαθοπά ςλικών 

με μονόηποσο 

ΟΙΚ-

1127 

ton x 10 

m 
45,00 2,00 90,00   

3 10.07.01 

Μεηαθοπέρ με 

αςηοκίνηηο δια 

μέζος οδών καλήρ 

βαηόηηηαρ 

ΟΙΚ-

1136 
ton.km 

450,0

0 
0,35 157,50   

4 22.20.01 

Καθαίπεζη 

πλακοζηπώζεων 

δαπέδων πανηόρ 

ηύπος και 

οιοςδήποηε πάσοςρ 

Υωπίρ να 

καηαβάλλεηαι 

πποζοσή για ηην 

εξαγωγή ακεπαίων 

πλακών 

ΟΙΚ-

2236 
m2 33,00 7,90 260,70   

5 22.21.01 

Καθαίπεζη 

επιζηπώζεων 

ηοίσων πανηόρ 

ηύπος Υωπίρ να 

καηαβάλλεηαι 

πποζοσή για ηην 

εξαγωγή ακεπαίων 

πλακών 

ΟΙΚ-

2238 
m2 74,00 4,50 333,00   

6 22.23 
Καθαίπεζη 

επισπιζμάηων 

ΟΙΚ-

2252 
m2 10,00 5,60 56,00   

7 22.45 

Αποξήλωζη 

ξύλινων ή ζιδηπών 

κοςθωμάηων 

ΟΙΚ-

2275 
m2 17,00 16,80 285,60 1.226,60 

    

ΟΜΑΓΑ Β΄ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΞΤΛΙΝΔ Η 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

            

8 65.05 

παπάθςπα με 

ςαλοζηάζιο,  Θύπερ 

αλοςμινίοςή  

πλαζηικέρ σωπίρ 

ςαλοζηάζιο. 

ΟΙΚ 

6502 
m2 17,00 369,00 

 

6.273,00 
6.273,00 

    

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ - 

ΔΠΙΣΡΩΔΙ 

            

9 73.33.03 

Δπιζηπώζειρ 

δαπέδων με 

πλακίδια GROUP 

4, διαζηάζεων 

120x20 cm 

ΟΙΚ 

7331 
m2 33,00 36,00 1.188,00   
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10 73.34.02 

Δπενδύζειρ ηοίσων 

με πλακίδια 

GROUP 1, 

διαζηάζεων 

120x60 cm 

ΟΙΚ 

7326.1 
m2 74,00 36,00 2.664,00 

 

11 71.22 

Δπισπίζμαηα ηπιπηά 

ή παηηηά με 

ηζιμενηοκονίαμα 

ΟΙΚ 

7122 
m2 10,00 14,00 140,00   

12 77.83 

Υπωμαηιζμοί 

επιθανειών 

επισπιζμάηων με 

πλαζηικό ανάγλςθο 

σπώμα ηύπος 

RELIEF 

ΟΙΚ 

7788 
m2 42,00 9,00 378,00   

    

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

ΩΛΗΝΩΔΙ - 

ΓΙΚΣΤΑ 

            

13   

Τδπαςλική  και 

ηλεκηπολογική 

εγκαηάζηαζη 

κηιπίος πλήπηρ 

ΗΛΜ 

005  

(40%) 

ΗΛΜ 

014 

(35%)  

ΗΛΜ 

017(25

%) 

ηεμ 1,00 5.000,00 5.000,00   

14   Δίδη Τγιεινήρ   

ΗΛΜ 

005  

(40%) 

ΗΛΜ 

014 

(35%)  

ΗΛΜ 

017(25

%) 

ηεμ 5,00 400,00 2.000,00 
 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 17.681,60 

ΓΔ & ΟΔ 18% 3.182,68 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 20.864,28 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15% 3.129,26, 

ΤΝΟΛΟ 1 23.993,92, 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 506,08 

ΤΝΟΛΟ 2 24.500,00 

ΦΠΑ 5.880,00 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 30.380,00 

 

 

 

 

        

   

ΔΡΓΟ : ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ ΠΗΛΑΙΟΤ 

ΑΛΙΣΡΑΣΗ 

    

    

       

     

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 30.380,00 € 

  

          

          

   

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ  ΔΡΓΑΙΩΝ 

    

          

 

ΟΜΑΓΑ Α΄ ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

    
1 

Φοπηοεκθόπηωζη με ηα σέπια ςλικών επί 

σειποκίνηηων μεηαθοπικών μέζων 
    6,00 ton 

2 Μεηαθοπά ςλικών με μονόηποσο   45,00 ton x 10 m 

3 
Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο δια μέζος οδών καλήρ 

βαηόηηηαρ 
  450,00 ton.km 

4 

Καθαίπεζη πλακοζηπώζεων δαπέδων πανηόρ 

ηύπος και οιοςδήποηε πάσοςρ Χωπίρ να 

καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγωγή 

ακεπαίων πλακών 

    33,00 m2 

5 

Καθαίπεζη επιζηπώζεων ηοίσων πανηόρ ηύπος 

Χωπίρ να καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην 

εξαγωγή ακεπαίων πλακών 

    74,00 m2 

6 Καθαίπεζη επισπιζμάηων     10,00 m2 

7 Αποξήλωζη ξύλινων ή ζιδηπών κοςθωμάηων     17,00 m2 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Η 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 
        

8 Θύπερ αλοςμινίος σωπίρ ςαλοζηάζιο.     17,00 m2 

 
ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΔΠΙΣΡΩΔΙ         

9 
Επιζηπώζειρ δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαζηάζεων 40x40 cm 
    33,00 m2 

10 
Επενδύζειρ ηοίσων με πλακίδια GROUP 1, 

διαζηάζεων 30x30 cm 
    74,00 m2 

11 Επισπίζμαηα ηπιπηά ή παηηηά με ηζιμενηοκονίαμα     10,00 m2 

ΑΔΑ: Ψ6ΒΧΟΕΩΜ-Φ9Ζ



 

12 
Χπωμαηιζμοί επιθανειών επισπιζμάηων με 

πλαζηικό ανάγλςθο σπώμα ηύπος RELIEF 
    42,00 m2 

 
ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 

   
  

13 Υδπαςλική εγκαηάζηαζη κηιπίος πλήπηρ     1,00 τεμ 

14 Είδη Υγιεινήρ για ΑμεΑ     2,00 τεμ 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ  ενόσ (1) μθνοσ  όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα.  

 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Θ αμοιβι κα καταβλθκεί εντόσ μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω εργαςιϊν και τθν 

οριςτικι παραλαβι τουσ. 

 

 

 

 

 

 

έρρεσ, 17/02/2022 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΑΔΑ: Ψ6ΒΧΟΕΩΜ-Φ9Ζ
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