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OIKONOMOTEXNIKHΠΡΟΥΟΡΑ 
 
ΠΡΟ  : κα Χυχογιοπούλου  ΑΠΟ  : AθανάσιοΑρίδα 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ : -    ΗΜΕΡ. : 10/8/2015 
FAX  : -    FAX  : 211 8001339 
ΣΗΛ  : 6944496512   THΛ.  : 210 980 1 980 
ΑΡ. ΠΡΨΣ : 111/15/CAC/Δ  URL : www.polismichaniki.gr 
KOIN.  : -               ΕΛ.   : 7 
 
 
Κυρία Χυχογιοπούλου, 
          τα πλαίσια της πρόσφατης επικοινωνίας μας και έπειτα από προμελέτη, είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την οικονομικοτεχνική μας προσφορά για το 
ανωτέρω θέμα. Θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι η εν λόγω προσφορά της εταιρίας μας 
ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές –απαιτήσεις του θέματος σας.  Για περαιτέρω 
διευκρινίσεις ή σε περίπτωση που δεν κατανοείτε  οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς μας, 
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας είναι πάντα στην 
διάθεση σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έως τώρα αγαστή συνεργασία μας και 
ελπίζουμε σε μελλοντική συμφωνία. 

 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 
Α. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

 
ύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων αποτύπωσης και συγκεκριμένα κατόψεων διώροφου 
κτιρίου ανεγερθέντος προ του 1955. Η αποτύπωση δύναται να χρησιμοποιηθεί για πάσα 
επίσημη τεχνική χρήση όπως οικοδομικές εργασίες, Πολεοδομικές εγκρίσεις-άδειες, 
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, Ε9 και συμβολαιογραφικές πράξεις. Σα σχέδια θα παραδοθούν 
υπογεγραμμένα από πολιτικό μηχανικό σε κλίμακα 1:50. 
 
Ειδικότερα, στα σχέδια θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
 

i) Η ονομασία των κύριων και των βοηθητικών χώρων. 
ii) Οι πλήρης εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και των λοιπών 

στοιχείων. 
iii) Οι θέσεις και λειτουργία των κουφωμάτων με τις πλήρης διαστάσεις τους. 
iv) Η φορά των κλιμάκων και ο αριθμός τωνβαθμίδων. 
v) Οι θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κουζίνας κλπ.  
vi) Οι ρύσεις και οι θέσεις των υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δώματος ή 

στέγης. 
vii) Ο υπολογισμός του εμβαδού του κτίσματος. 

 
 
Η αμοιβή της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται σε ................................................................ 2€/τ.μ. 
 
 



 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑ ΦΙΛΙΟΣΩΝ 
- Αρχιτεκτονική αποτύπωση συνολικά των εσωτερικών χώρων της οικοδομής από Πολιτικό 
Μηχανικό, όπου δεν ταυτίζονται με την οικοδομική άδεια, για τον υπολογισμό των όγκων-
χιλιοστών. 
- Μηχανολογική αποτύπωση συνολικά των εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
κουφωμάτων της οικοδομής από Μηχανολόγο Μηχανικό για τον υπολογισμό των δαπανών 
θέρμανσης. 
- Επεξεργασία των δύο ανωτέρω αποτυπώσεων και υπολογισμός των αποτελεσμάτων στην 
τελική μορφή πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
 
H αμοιβή των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των …………………...… 120,00€ 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ-ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 
-τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Υ.Π.Α 23% επί των Αποδείξεων Παροχής 
Τπηρεσιών. 
-Η εταιρία εγγυάται τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του πελάτη που θα 
περιέλθουν σε γνώση της προς το σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης και την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας για οτιδήποτε έχει σχέση με το έργο. 
-Οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη ή υπόδειξη, που προκύπτει, είτε από την εξέλιξη των 
υπηρεσιών είτε από την επιθυμία του πελάτη, και δεν περιγράφεται στην παρούσα 
προσφορά, θα κοστολογείται και θα συμφωνείται κατόπιν συμπληρωματικής προσφοράς. 
-Η παρούσα προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες. 
-Ψς ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η ................... με ενδεικτικό χρόνο 
παράδοσης την ....................... Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα τα οποία θα του ζητηθούν από την Εταιρεία, όπως επίσης και να  υπογράφει  όλα 
τα απαραίτητα από τις διέπουσες το συγκεκριμένο έργο διατάξεις νόμων έγγραφα 
προκειμένου να δύναται αυτή να ολοκληρώσει το έργο. ε αντίθετη περίπτωση που ο 
Εργοδότης καθυστερεί να προσκομίσει οποιοδήποτε αναγκαίο κατά την κρίση της 
Εταιρείας έγγραφο, τότε συμφωνείται ότι για την όποια ζημία προκληθεί από την 
καθυστέρηση του έργου αποκλειστική ευθύνη επέχει ο πελάτης και ουδέν μπορεί να 
αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέν από την Εταιρεία. 
-Σα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα ύμβαση πριν τη 
συμβατική λήξη αυτής μόνο για σπουδαίο λόγο που συνίσταται σε παραβίαση οποιουδήποτε 

Α/Α ΟΡΟΦΟ  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ   ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΤΦΟ ΟΓΚΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΟΓΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΓΑΠΑΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΗΦΟΙ

ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΟΓΚΟΤ ΟΓΚΟ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΔΞΑΓΙΑΙΡΔΣΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ ΓΔΝΙΚΧΝ

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΔΠΙ ΣΟΤ ΤΝΔΛΔΤΔΧΝ

ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ

(Μ²) (Μ) (Μ³) (Μ²) (Μ³) (Μ³) (Μ³)  (‰)  (‰)  (‰) (Μ² )  (‰) 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ 1 62,1 15,2 5,62 20,82 11 12 1,88 12

ΚΑΣΑΣΗΜΑ 2 55,90 145,9 53,95 199,85 104 113 17,88 113

Ι1 29,95 86,85 21,59 62,61 32,11 118,96 63 84 67 10,64 67

P1 10,68

P2 10,68

Α1 25,80 74,82 27,67 102,49 55 54 27 56 9,16 56

Α2 17,33 50,25 18,58 68,83 37 43 18 40 6,15 40

Α3 22,23 64,47 23,83 88,30 47 49 24 50 7,89 50

Α4 20,18 58,52 21,64 80,16 43 42 21 45 7,17 45

Β1 25,80 74,82 27,67 102,49 55 54 53 56 9,16 56

Β2 17,33 50,25 18,58 68,83 37 43 36 40 6,15 40

Β3 22,23 64,47 23,83 88,30 47 49 46 50 7,89 50

Β4 20,18 58,52 21,64 80,16 43 42 42 45 7,17 45

Γ1 25,80 74,82 27,67 102,49 55 54 80 56 9,16 56

Γ2 17,33 50,25 18,58 68,83 37 43 54 40 6,15 40

Γ3 22,23 64,47 23,83 88,3 47 49 70 50 7,89 50

Γ4 20,18 58,52 21,64 80,16 43 42 63 45 7,17 45

Γ1 36,78 106,66 39,44 146,1 77 83 153 82 13,07 82

Γ2 38,22 110,84 40,98 151,82 81 88 160 86 13,62 86

ΓΩΜΑ Δ1 29,67 5,50 163,18 11,55 63,52 60,32 223,5 118 181 153 67 10,55 67

ΣΥΝΟΛΑ: 446,79 1372,81 164,68 507,58 507,58 1880,39 1000 1000 1000 1000 158,75 1000
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όρου αυτής ή των παραρτημάτων της, κοινοποιώντας έγγραφη ειδοποίηση με την πρόθεσή 
τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και τάσσοντας εύλογη προθεσμία θεραπείας των 
παραβάσεων. Σα αποτελέσματα της καταγγελίας αρχίζουν ένα μήνα μετά από την πάροδο 
άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας. Αν η θέση εύλογης προθεσμίας είναι μάταιη, τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας αρχίζουν μετά την πάροδο ενός μηνός από την έγγραφη 
κοινοποίησή της.  
-Προτεινόμενος τρόπος πληρωμής: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Ο ΥΠΑ θα εξοφλείται μετά την έκδοση σχετικού παραστατικού. ε περίπτωση που δεν έχει 
εξοφληθεί μέρος του τιμήματος από τον πελάτη προς την Εταιρεία μέχρι και την επομένη 
ημέρα της συμφωνίας  ή έχουν περάσει πέντε (5) ημέρες από την δήλη ημέρα κάθε δόσης 
χωρίς αυτή να έχει αποπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση 
και να απαιτήσει το υπόλοιπο του τιμήματος ως ποινική ρήτρα για την μη εκπλήρωση της 
παροχής του Εργοδότη. Η Εταιρεία θα αποστέλλει στον πελάτη αντίγραφο του υπολοίπου 
της οφειλής του  εξηγμένο από τα λογιστικά του βιβλία. Ο Εργοδότης οφείλει αφού ελέγξει 
τον λογαριασμό της οφειλής να αναγνωρίσει το υπόλοιπό της, εκτός εάν διαφωνεί με αυτό 
οπότε οφείλει μέσα σε 20 ημέρες από την γνωστοποίηση του υπολοίπου  να γνωστοποιήσει 
εγγράφως την διαφωνία του, αλλιώς θεωρείται ότι αυτός έλαβε αντίγραφο του υπολοίπου και 
ότι ήλεγξε και αναγνώρισε αυτό και κατά τη διάταξη του ΑΚ 874, παραιτούμενος ρητώς 
από κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσει την οφειλή του, την οποία αναγνωρίζει από τώρα και 
συμφωνεί ότι το αντίγραφο που έτσι θα εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας θα 
αποδεικνύει την απαίτησή της κατά τα ανωτέρω συνομολογούμενα.  
-Σροποποίηση των όρων του παρόντος, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από εγγραφή συμφωνία 
των μερών, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου. 
-Σροποποίηση των όρων του παρόντος, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από έγγραφη συμφωνία 
των μερών, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου.  
- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ περί σύμβασης έργου. 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συμπληρωματική πληροφορία. 
 
Για την Εταιρεία:   Έγινε αποδεκτή : 
 
 
 
 
 
Τπογραφή : ………………………........Τπογραφή : …………………….…….........  
 
Oνοματεπώνυμο: ......................................      Oνοματεπώνυμο: ............................................. 
 
Α.Δ.Σ………………………………….      Α.Δ.Σ…………………….…….…………... 
 
Α.Υ.Μ…………………………………Α.Υ.Μ………………………......…………. 
 

Ημερομηνία : ……………................ 



 

 

 

 



 

 

 

ας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία «ΠΟΛΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ» μπορεί να παρέχει πλήρη 
κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σεάλλους 

τομείς που δραστηριοποιείται και συγκεκριμένα: 
 
 

ΕΠΙΚΕΤΕ-ΑΝΑΠΑΛΑΙΨΕΙ ΔΙΑΣΗΡΗΣΕΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ 

ΥΟΡΟΣΕΦΝΙΚΑ 

ΑΤΘΑΙΡΕΣΑ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 3D 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ-ΤΜΜΕΙΚΣΕ 

ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 2D 

ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

ΠΙΝΑΚΕ ΦΙΛΙΟΣΨΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

ΑΔΕΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ 

ΕΠΙΚΕΤΕ-ΕΝΙΦΤΕΙ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ-ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΠΡΑΙΝΗ ΣΑΡΑΣΑ 

ΒΕΒΑΙΨΕΙ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

ΕΞΤΠΝΟ ΠΙΣΙ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΨΜΟΤΝΕ 

ΕΚΣΙΜΗΕΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΕΗ 



 

 

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΜΑ 
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