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Σεο  ππ΄ αξηζκ. 326/20 πξάμεσο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  Γήκνπ  Διεπζίλαο  
από  ηελ  αξηζκ. 31ε    ηες  21- 7ες -2020 (θεθιεηζκέλφλ ηφλ ζσρώλ) ζύκθσλα κε ην 
(ά. 12 ηνπ Ν. 1869/2020/ΦΔΚη.Β)  ζπλεδξίαζεο  απηήο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ύζηεξα  
από  έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ    ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 75 
παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10  όπσο απηό αληηθαζίζηαηαη κε ην άρζρο 77 ηοσ Ν. 4555/18 θαη  
θνηλνπνηήζεθε  λόκηκα  απζεκεξόλ ηελ 17ε-7-2020 κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
 
  

                                               ΘΔΜΑ   2ο έθηαθηο   
 
 

σκπιήρφζε ηες σπ.αρηζκ. 309/20 προεγούκελες απόθαζες ηες Οηθολοκηθής 
Δπηηροπής . 
 
 
Η  Δπηηξνπή βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία επί 7  κειώλ,  
 
 
Παρόληος  ηνπ Πξνέδξνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ θαη ησλ   
 
 
 
 
Σαθηηθώλ Μειώλ:Μ. Μίρα,  .Αλζε – Γθηόθα, Π. Κνπθνπλαξάθε  
 
 
 
 
 
Απόληφλ δε ησλ: Γ.Σζάηζε ,  Παπαγηάλλαξν, Κ.Κώλζηα 
 
 
 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ν Πξόεδξνο εηζεγείηαη πξνο ζπδήηεζε ην 2ο 

έθηαθηο ζέκα πεξί « σκπιήρφζε ηες σπ.αρηζκ. 309/20 προεγούκελες απόθαζες 
ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής» όπνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ.αξηζκ. 324/20 
πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο ελέθξηλε ΟΜΟΦΧΝΑ ηελ ζπδήηεζή ηνπ κε ηελ δηαδηθαζία 
ηοσ θαηεπείγοληος. 
 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ο έθηαθηο  ζέκα ιέγεη ηα εμήο: 
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   Δίλαη γλσζηό όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ.αξηζκ. 309/20 πξνεγνύκελε 
απόθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο κε ηίηιν: « Προμήθεια και ηοποθέηηζη 
ζχολικών αιθουζών για ηην κάλυψη επειγουζών εκπαιδευηικών αναγκών » κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ( ζύκθφλα κε ηο ά. 
32 παρ. 2γ. ηοσ Ν. 4412/16), ελέθξηλε ηελ ππ.αξηζκ. 91/2020 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 
ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα θαη όξηζε ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα πξνζθιεζνύλ ζηελ αλσηέξσ δηαπξαγκάηεπζε.  
   Με ηελ ππ.αξηζκ. 325/20 απόθαζή ηεο , ελέθξηλε ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο 
ηνπ ζέκαηνο πεξί «σκπιήρφζε ηες σπ.αρηζκ. 309/20 προεγούκελες απόθαζες 
ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής» γηα ην ιόγν όηη εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε 
έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ αθνξά 
ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.  
   Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεην ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο πξνβεί 
ζε ζπκπιήξσζε ηεο ππ.αξηζκ. 309/20 πξνεγνύκελεο απόθαζήο ηεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  
   Καιείηαη επνκέλσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο όια ηα αλσηέξσ θαη έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο  
 
           ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

 Σελ ζσκπιήρφζε ηεο ππ.αξηζκ. 309/20 πξνεγνύκελεο απόθαζεο πνπ αθνξά 
ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο κε ηίηιν: « Προμήθεια και ηοποθέηηζη ζχολικών 
αιθουζών για ηην κάλυψη επειγουζών εκπαιδευηικών αναγκών » κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ( ζύκθφλα 
κε ηο ά. 32 παρ. 2γ. ηοσ Ν. 4412/16), ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 Eγθρίλεη ηελ αλάζεζε ζύκβαζες κε ηίηιν: « Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε 
ζτοιηθώλ αηζοσζώλ γηα ηελ θάισυε επεηγοσζώλ εθπαηδεσηηθώλ αλαγθώλ » 
κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ( ζύκθφλα 
κε ηο ά. 32 παρ. 2γ. ηοσ Ν. 4412/16). 

 Δγθρίλεη ηελ ππ.αξηζκ. 91/2020 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά « Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε ζτοιηθώλ 
αηζοσζώλ γηα ηελ θάισυε επεηγοσζώλ εθπαηδεσηηθώλ αλαγθώλ», ε νπνία έρεη 
σο εμήο:  

 
 
 
 
 
 
 
 
     Αρ. Μειέηες 91/2020 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ – ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
Ο Γήκνο Διεπζίλαο έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη κε ηελ παξνύζα εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη ρώξσλ πγηεηλήο ζην 10ν Νεπηαγσγείν θαη 5ν 
Γεκνηηθό Διεπζίλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
ζεζκνζέηεζε σο ππνρξεσηηθήο ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ αδπλακία ζηέγαζεο ησλ καζεηώλ ζηηο ππάξρνπζεο αίζνπζεο θαη ηελ άκεζε 
αλάγθε εμεύξεζεο λέσλ αηζνπζώλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην δηδαθηηθό έηνο 2020-
2021. 
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ηόρνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο - Δγθαηάζηαζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε δύν (2) 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ θαη ελόο (1) ρώξνπ πγηεηλήο (W.C.), γηα ηελ θάιπςε ησλ 
επεηγνπζώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζην 10ν Νεπηαγσγείν & ζην 5ν Γεκνηηθό Διεπζίλαο ιόγσ 
ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Διεπζίλαο από ην 
ζρνιηθό έηνο 2020-2021 ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην ζηεγαζηηθό δήηεκα ησλ ζρνιείσλ γηα 
ηηο επόκελεο ρξνληέο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε: 

1. κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» κε πξνζάξηεκα ρώξνπ πγηεηλήο (W.C.) 
δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 
313 πεξηθιεηόκελν από ηηο νδνύο Ρ. Φεξξαίνπ, Φ. Φνπηξή, Ι. Παπαγηάλλε θαη Γ. 
Αθξίηα.  

2. κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο 
ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα 
κνλάδα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιή ησλ 
νδώλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο & Σξηπηνιέκνπ.   

 
πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνύλ: 

- Έλαο νηθίζθνο επηθαλείαο (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) 36,00ηκ θαη’ ειάρηζηνλ 
(εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6,00κx6,00κ κε κνξθή ηεηξαγσληθή (42,00ηκ) θαη 6,00ηκ 
επηπιένλ ην πξνζάξηεκα WC ζηελ ζρνιηθή κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ 
Διεπζίλαο. 

- Έλαο νηθίζθνο επηθαλείαο 36,00ηκ θαη’ ειάρηζηνλ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
6,00κx6,00κ κε κνξθή ηεηξαγσληθή) σο Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην 5ν Γεκνηηθό 
ζρνιείν Διεπζίλαο. 

 
Οη αίζνπζεο ζα αθνξνύλ ζηελ θηινμελία 20 καζεηώλ θαηά κέγηζην θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ ηεο Γ.Δ. Διεπζίλαο ηεξώληαο ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν αύιεηνο ρώξνο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζνπζώλ 
αληηζηνηρεί ην ιηγόηεξν ζε δύν ηεηξαγσληθά (2,00η.κ.) κέηξα αλά καζεηή ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ Ν.4610/2019. 
 
Η πξνκήζεηα αθνξά, ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ αηζνπζώλ θαη ηνπ 
ρώξνπ πγηεηλήο κε ό,ηη απαηηεζεί (ζε εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ αζθαιή 
επηθάζηζε/ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έδαθνο ή ζε θαηάιιειε βάζε από ζθπξόδεκα (νξηδόληηα 
θαη κε αζθάιεηα). 
 
Γηα ην έξγν ηζρύεη θαη ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ ΟΚ Α.Δ. 
όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. 
ηνπ ΟΚ Α.Δ. 
 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ από ηελ έδξα ηνπ 
Αλαδόρνπ έσο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ε ηνπνζέηεζε (κε ρξήζε 
ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ) θαη πιήξε ιεηηνπξγία ζε ρώξν εληόο ησλ ζρνιηθώλ 
ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία. 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): Πξνθαηαζθεπαζκέλε αίζνπζα: 44211000-2. 
 
Γηα ηε δεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 2 ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο: 
Μία πξνζσξηλή, από ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κία 
αλακλεζηηθή, ε νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσξηλή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
Οη πηλαθίδεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 159161/Β9/Φ8/952/25-9-2018 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΠΔΘ. 
 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ εθ’ όζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ γηα παξόκνηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη. 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία 
θαηαζθεπήο. Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα ζπλνδεύνληαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο (θαιή ιεηηνπξγία ζπλνιηθά, θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκώλ–πρ θιεηδαξηέο θιπ, 
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, ζηεγαλόηεηα θιπ.). Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από όια ηα απαξαίηεηα εγρεηξίδηα (θαη’ ειάρηζην: εγρεηξίδην ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 
πηζηνπνηήζεσλ, νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο). 
 
Κρηηήρηο θαηαθύρφζες ζα είλαη ε τακειόηερε ηηκή επί ηοσ Προϋποιογηζκού ηες 
Μειέηες. 
 
ύκθσλα κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθόηεξα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή δαπάλε 
αλέξρεηαη ζε 71.000.00€ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: 
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε πξνζαξηώκελν ρώξν πγηεηλήο : 40.430,00€  θαη  
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρσξίο ρώξν πγηεηλήο : 30.570,00€  
  
Αλαισηηθή περηγραθή ηοσ θσζηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες δίδεηαη ζηο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες 
ζύκβαζες δίδεηαη ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΑ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ. 
 
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο θαηά ην άξζξν 86 Ν. 4412/2016. 
 
Παραδοηέα: 
 

 Γπν (2) αίζνπζεο 6κx6κ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 36ηκ δίξξηρηεο κε πξνζηέγαζκα 
1,20κ 

 Μηα (1) πξνζαξηώκελε κνλάδα ρώξνπ πγηεηλήο (WC) 2κx3κ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
6ηκ. κε πξνζηέγαζκα 0,30κ 

 Αιεμηθέξαπλα 
 Γπν (2) κνλάδεο ςύμεο - ζέξκαλζεο αλά αίζνπζα 
 Βάζεηο ηνπνζέηεζεο θξεκαζηξώλ θαη πηλάθσλ 
 Κνπξηηλάθηα 
 Μπαηαξίεο 
 Δίδε πγηεηλήο 
 Γηαρσξηζηηθά HPL 70Υ125 εθ. ζην WC 
 ηεξίμεηο επί ζθπξνδέκαηνο, κε θνριίεο ηνπιάρηζηνλ Μ12 

 
 Κιεηδηά γηα ηηο πόξηεο 
 Ππξνζβεζηήξεο CO2 
 Τπεύζπλε δήισζε γηα ηδάκηα  
 Πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (Αξρηηεθηνληθή Μειέηε, ηαηηθή 

Μειέηε, Μειέηε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, Μειέηεο 
Θεξκνκόλσζεο, Ππξνπξνζηαζίαο, Αιεμηθέξαπλνπ θ.ιπ.), ζε έληππε κνξθή 
ππνγεγξακκέλεο από κεραληθό ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε 
κνξθή (ηύπνπ .dwg) όρη θιεηδσκέλα. 

 Ξερσξηζηή κειέηε ζηήξημεο κε αγθύξηα έλαληη: 
 
α) αλύςσζεο ιόγσ ππνπίεζεο αλέκνπ θαη β) νξηδόληηαο ζεηζκηθήο δύλακεο. 
Καη’ ειάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζηήξημε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
κνλάδσλ κέζσ κεηαιιηθώλ αγθπξίσλ (Μ12, L100mm) επί ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 15cm. 
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 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θύζεσο 
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε νξηδόληηα ζηάζκε (αιθάδηαζκα) 
ηεο βάζεο έδξαζεο ησλ νηθίζθσλ. Οη επηκέξνπο αληζνζηαζκίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί 
λα αιθαδηαζηνύλ ζα νξηζηνύλ κε βάζε ην ζρέδην ρσξνζέηεζεο ησλ νηθίζθσλ θαη 
ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο. 

 
 
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 71.000,00 € επξώ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα βαξύλεη ηνλ αληίζηνηρν ΚΑΔ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 
 
 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΗΘΟΤΧΝ  ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ  
ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΓΗΥΡΟΝΖ  ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 
(άλεσ ΦΠΑ) 
 

 
1 

 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΜΔ ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΟ ΥΧΡΟ ΤΓΗΔΗΝΖ 
(W.C.) «Σύπος Α»  
CPV: 44211000-2 

 
Σεκ. 

 
1 

 
32.604,84 

 
32.604,84 

 
2 

 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
«ηύπος Α» 
CPV: 44211000-2 

 
Σεκ. 

 
1 

 
24.653,23 

 
24.653,23 

 ΤΝΟΛΟ 57.258,07 

ΦΠΑ 24% 13.741,94 

                                                                                      ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ 71.000,00 

 
 
 
(ΠΗΓΗ: Κη.Τπ. ΑΔ  - ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ / ΑΙΘΟΤΔ 
– ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.)  ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ – Η/Μ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ) 
*ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζην ρώξν ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο.  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

                                                             

1 . ΑΠΑΗΣΖΔΗ - ΓΔΝΗΚΑ 

 

1.1. Ζ παξνχζα Σερληθά Πξνδηαγξαθά αλαθΫξεηαη ζηελ κειΫηε, θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ησλ 

κνλΪδσλ ειαθξΪο πξνθαηαζθεπάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αέζνπζα δηδαζθαιέαο θαη ρψξνο 

πγηεηλάο ζην 10
ν
 Νεπηαγσγεέν θαη 5

ν
 Γεκνηηθφ ζρνιεέν ηνπ Γάκνπ Διεπζέλαο (ζην εμάο 

«Γάκνο»).  

 

Οη Σερληθνέ φξνη ησλ Πξνδηαγξαθψλ απηψλ απνηεινχλ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο (ηερληθΫο – ιεηηνπξγηθΫο – 

αηζζεηηθΫο) γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ κνλΪδσλ. 

Οη κνλΪδεο απηΫο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλΪγθεο πξνζσξηλάο ζηΫγαζεο θαη φρη γηα δηΪζηεκα πιΫνλ 

ησλ 6 εηψλ ζπλνιηθΪ (4+2 θαηΪ ην Ϊξζξν 220 παξ.1 Ν.4610/2019) ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηΪζεσλ 

(κεηεγθαηαζηΪζεηο, κεηαβνιΫο αξηζκνχ καζεηψλ, ζενκελέεο θ.ιπ.). ΜεηΪ ηελ εμΪιεηςε ησλ αλαγθψλ απηψλ 

νη αξρηθΪ εγθαηαζηεκΫλεο κνλΪδεο ζα Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηΪ ηηο αλΪγθεο 

ηνπ Γάκνπ. 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 

 

1.2. Ο αλαθεξπρζεέο αλΪδνρνο ζα θιεζεέ λα θαηαζΫζεη πιάξεηο θαη αλαιπηηθΫο κειΫηεο ησλ κνλΪδσλ 

            (ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΜΔΛΔΣΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ,  

            ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ, ΖΥΟΜΟΝΧΖ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ, ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟΤ 

            θιπ.). 

O Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα βειηηώζεσλ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

Ο αλαθεξπρζεέο αλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα παξΪζρεη ζηνλ Γάκν πιάξεηο θαθΫινπο ησλ 

κειεηψλ απηψλ (θαη κφλν), ππνγεγξακκΫλσλ απφ ηνπο θαηΪ Νφκν κειεηεηΫο Μεραληθνχο.  

 

1.3. Πξνκεζεχνληαη δχν (2) ηχπνη κνλΪδσλ: 

Σχπνο Α: ΜνλΪδα αέζνπζαο δηδαζθαιέαο – απηνθεξφκελε (νιφζσκεο κνξθάο – container) κε 

πξνζαξηψκελν ρψξν πγηεηλάο (W.C.).  

 Σχπνο Α:  ΜνλΪδα αέζνπζαο δηδαζθαιέαο – απηνθεξφκελε (νιφζσκεο κνξθάο – container) 

Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελεο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ (flat-pack). 

  

 

1.4. Οη πξνθαηαζθεπαζκΫλεο κνλΪδεο ζα εέλαη κνλψξνθεο θαη ζα πξνθχπηνπλ, αλΪινγα κε ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπο, απφ πνιιαπιΪζηα ιεηηνπξγηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ θαλλΪβνπ ψζηε λα εέλαη 

δπλαηά ε ηνπνζΫηεζά ηνπο κεκνλσκΫλα ά ελ ζεηξΪ ζε ζπλδπαζκφ, αλΪινγα κε ηελ ηδηνκνξθέα 

ηνπ νηθνπΫδνπ ά ηελ επηδησθφκελε αξρηηεθηνληθά δηΪηαμε, πξνθεηκΫλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη 

αλΪγθεο ηνπ δηδαθηεξένπ πνπ ζα ζηεγαζζεέ ζ‟ απηΫο πξνζσξηλΪ.  Οη κνλΪδεο ζα παξνπζηΪδνπλ 

Ϊξηηα θαη νινθιεξσκΫλε αηζζεηηθά εηθφλα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ φςεσλ, νη δε ελ ζεηξΪ 

ηνπνζεηνχκελεο ζα εθΪπηνληαη θαηΪ ηηο πιΪγηεο πιεπξΫο ηνπο θαη ζα απνηεινχλ εληαέν ζχλνιν 

(νη αξκνέ ζα θαιχπηνληαη κε αξκνθΪιππηξα εηδηθάο δηαηνκάο). 

 

1.5. Οη κνλΪδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο θαη κεηΪ ηελ εθπιάξσζε ησλ πξνζσξηλψλ 

αλαγθψλ ζηΫγαζεο ζα εέλαη δηαζΫζηκεο γηα κεηεγθαηΪζηαζε, θαηΪ ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ. Ζ 

ζΫζε ηεο εγθαηΪζηαζάο ηνπο κΫζα ζηα γάπεδα ζα νξέδεηαη απφ ηνλ Γάκν. ΠξΫπεη δε λα ιεθζεέ 

ππφςε φηη ζηελ ελ ζεηξΪ δηΪηαμε ησλ κνλΪδσλ, εέλαη πηζαλά ε ηνπνζΫηεζά ηνπο ζε δηαθνξεηηθΪ 

επέπεδα, φπνπ ππΪξρεη θιέζε ηνπ νηθνπΫδνπ (εμαζθΪιηζε αλνέγκαηνο ζπξψλ, επηθαιχςεσο 

αξκψλ θ.ιπ.) ά θαη ζε θιηκαθσηά δηΪηαμε θΪηνςεο (ελ εέδεη ζθαιηΫξαο). 

1.6. Οη ιπφκελεο κνλΪδεο ζα κεηαθΫξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, ψζηε 

λα εέλαη δπλαηά, ρσξέο πξφζζεηε δαπΪλε κεηαθνξηψζεσλ, ε εχθνιε θαη νηθνλνκηθά κεηαθνξΪ 

ηνπο γηα κειινληηθά ρξάζε. 

 

1.7. ηελ ηηκά πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε πξνκάζεηα, ην θφζηνο κεηαθνξΪο 

θαη ηνπνζΫηεζεο κε ηειεζθνπηθφ γεξαλφ θαζψο θαη ε εγθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ ζηνλ ζρνιηθφ 

ρψξν.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ 
ΠΡΟΑΡΣΩΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C.)  

«Σύπνο Α»   
 
Πξνυπνινγηζκνχ  40.430,00 € 

 
CPV ΑΡΘΡΟΤ 1: 

44211000-2 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ  

(1) 

 

2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 

2.1 «TYΠΟ Α» – ΜΟΝΑΓΑ  ΑΗΘΟΤΑ   ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΠΡΟΑΡΣΩΜΔΝΟ ΥΩΡΟ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



2.1.1. Ζ επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο ζα εέλαη 36,00 η.κ. θαη‟ ειΪρηζηνλ (εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 

6,0x6,0κ. θαη‟ ειΪρηζηνλ) κε κνξθά θαηφςεσο ηεηξαγσληθά θαη 6 η.κ. επηπιΫνλ ην πξνζΪξηεκα 

W.C. άηνη ζπλνιηθΪ 42,00 η.κ. 

i. Κχξηνο ρψξνο  

O θχξηνο ρψξνο ζα Ϋρεη δέξξηρηε ζηΫγε κε ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ΜΫγηζην εμσηεξηθφ χςνο ζηνλ θνξθηΪ 3,10κ (γηα ιφγνπο κεηαθνξΪο). 

β. ΔιΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,60κ. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην κΫγηζην χςνο, ζα ιεθζεέ κΫξηκλα ψζηε θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ ησλ κνλΪδσλ, λα κελ 

θσιχεηαη ε δηΫιεπζε θΪησ απφ ρακειΫο γΫθπξεο. 

 

Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο απνηειεέηαη απφ δχν φκνηα κΫξε δηαζηΪζεσλ 3,00x6,00κ θαη‟ 

ειΪρηζηνλ ηα νπνέα ζα ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλδΫζεηο ζα γέλνληαη ζην Ϊλσ θαη θΪησ κΫξνο 

ησλ θαζΫησλ θνηινδνθψλ, θαζψο θαη ζηνπο θνηινδνθνχο νξνθάο, άηνη Ϋμη (6) ηνπιΪρηζηνλ ζπλδΫζεηο. Ζ 

φιε θαηαζθεπά ζα εμαζθαιέδεη πιάξε αθακςέα θαη δελ ζα επηηξΫπεη ηαιαληψζεηο απφ δπλακηθΫο θνξηέζεηο. 

Σν δΪπεδν ησλ κνλΪδσλ ζα απΫρεη πεξέπνπ 20εθ. απφ ηελ πθηζηΪκελε δηακνξθσκΫλε βΪζε Ϋδξαζεο. 

 

ii. Βνεζεηηθφο ρψξνο (ΠξνζΪξηεκα W.C.) 

Θα ππΪξρεη ηξέην κΫξνο [πξνζΪξηεκα W.C. - 2.00 x 3.00 κ.] ζε Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν ηκάκαηα. Θα 

πξνζαξκφδεηαη κε θνριέεο πΪλσ ζην ζθειεηφ ηεο θχξηαο αέζνπζαο θαη ζα κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη θαη σο 

μερσξηζηφ απηφλνκν ηκάκα εΪλ απαηηεζεέ, κεηΪ απφ ηελ απνζπλαξκνιφγεζά ηνπ απφ ηελ θχξηα αέζνπζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

«Σύπνο Α»   
 
Πξνυπνινγηζκνχ  30.570,00 € 

 
CPV ΑΡΘΡΟΤ 1: 

44211000-2 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ  

(1) 

 

 

2.1.2 TYΠΟ Α» – ΜΟΝΑΓΑ  ΑΗΘΟΤΑ   ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

Ζ επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο εέλαη 36,00η.κ. (εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 6,00x6,00κ) κε κνξθά 

θαηφςεσο νξζνγσληθά. 

Ζ ζηΫγε ζα Ϋρεη ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ΔιΪρηζην εμσηεξηθφ χςνο 3,10κ. 

 

 

β. ΔιΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,70κ. 

 

Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο απνηειεέηαη απφ δχν φκνηα κΫξε εμσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 3κx6κ, ηα 

νπνέα ζα ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Σα κΫξε πνπ απνηεινχλ ηε θΪζε αέζνπζα ζα εέλαη πιάξσο 

ζπλαξκνινγνχκελα, γηα λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο κεηαθνξΪο αθφκε θαη ζε δχζβαηα 

ζεκεέα. 

 

Οη δηαζηΪζεηο θΪζε ηκάκαηνο εέλαη ηΫηνηεο ψζηε λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξΪο ρσξίο ηελ 

απαέηεζε εηδηθάο Ϊδεηαο δηΫιεπζεο ππεξκεγΫζνπο νράκαηνο. Οη ζπλδΫζεηο ζα γέλνληαη ζην Ϊλσ θαη θΪησ 

κΫξνο ησλ κεηαιιηθψλ ππνζηπισκΪησλ, θαζψο θαη ζην πιαέζην ηεο νξνθάο, άηνη δψδεθα (12) 

ηνπιΪρηζηνλ ζπλδΫζεηο. H φιε θαηαζθεπά ζα εμαζθαιέδεη πιάξε αθακςέα θαη δελ ζα επηηξΫπεη 

ηαιαληψζεηο απφ δπλακηθΫο θνξηέζεηο. Σν δΪπεδν ησλ κνλΪδσλ ζα απΫρεη πεξέπνπ 20cm απφ ηελ 

πθηζηΪκελε δηακνξθσκΫλε βΪζε Ϋδξαζεο θαη ην ηπρφλ δεκηνπξγνχκελν θελφ ζα θιεέλεη ελ κΫξεη 

πεξηκεηξηθΪ επηηξΫπνληαο ηελ δηΫιεπζε ησλ φκβξησλ πδΪησλ θαζψο θαη ηνλ αλεκπφδηζην αεξηζκφ. 

 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ ζα ηζρχεη:  

 

2.1.3 Όια ηα κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε θαηαζθεπά ηεο βΪζεο ζα εέλαη πιάξσο 

γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ EN-ISO 21461:2009 κε ειΪρηζην πΪρνο 

επηθΪιπςεο Φεπδαξγχξνπ 78κm (568gr/m2). ηηο ζΫζεηο ησλ ζπγθνιιάζεσλ ζα εθαξκνζηεέ ςπρξφ 

γαιβΪληζκα. Οη πεξηκεηξηθνέ δηακάθεηο θνηινδνθνέ ηνπ πιαηζένπ δαπΫδνπ ζα Ϋρνπλ δηαζηΪζεηο 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



120x80x4 ρηι. Οη πεξηκεηξηθνέ εγθΪξζηνη θνηινδνθνέ ηνπ πιαηζένπ ζα Ϋρνπλ δηαζηΪζεηο 120x80x3 

ρηι. Σν πιαέζην ηνπ δαπΫδνπ ζα εληζρχεηαη κε εγθΪξζηεο δνθέδεο θιεηζηάο δηαηνκάο 80x50x3ρηι. Οη 

εγθΪξζηεο δνθέδεο ζα ηνπνζεηνχληαη αλΪ 40εθ. πεξέπνπ. ΚΪησ απφ ηηο εγθΪξζηεο δνθέδεο 

ηνπνζεηνχληαη δχν δηακάθεηο ηξαβΫξζεο 60x30x1,75ρηι. ζε απφζηαζε απφ ηα Ϊθξα ηνπ ηειΪξνπ 50εθ. 

Ζ αληνρά ζε θηλεηφ θνξηέν εέλαη 350kg/m2. Σν πιαέζην ηνπ δαπΫδνπ ζα θΫξεη (απφ θΪησ πξνο ηα 

πΪλσ) παλΫιν πνιπνπξεζΪλεο πΪρνπο 0,5x60x0,5ρηι., θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο 18ρηι. θαηεγνξέαο 

E1WBP θαη ζην ηΫινο επηθνιιεκΫλν κε εηδηθά ηζρπξά θφιια θχιιν ιηλνηΪπεηα 2ρηι. ΠεξηκεηξηθΪ ηεο 

αέζνπζαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα αληέζηνηρα απφ ιηλνηΪπεηα ζνβαηεπηΪ ά Ϊιιν πιηθφ ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ 

Γάκνπ. 

 

2.1.4 Ζ νξνθά ηεο θΪζε κνλΪδαο ζα απνηειεέηαη απφ κεηαιιηθφ πιαέζην γαιβαληζκΫλσλ δνθψλ. Οη 

πεξηκεηξηθΫο δηακάθεηο ζα εέλαη θιεηζηάο δηαηνκάο, 160x80x4 ρηι. θαη νη πεξηκεηξηθΫο εγθΪξζηεο 

αλνηθηάο δηαηνκάο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο πεξηκεηξηθΫο πδξνξξνΫο. ηελ νξνθά ζα ηνπνζεηεζνχλ 

δχν ζεξκνκνλσηηθΪ παλΫια. Σν Ϋλα παλΫιν πεηξνβΪκβαθα πΪρνπο 50 ρηι. ζα ηνπνζεηεζεέ ζηελ 

νξνθά εζσηεξηθΪ ηεο αέζνπζαο θαη ην  Ϊιιν παλΫιν πνιπνπξεζΪλεο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκάο 

ειΪρηζηνπ πΪρνπο 40 ρηι. ζα ηνπνζεηεζεέ εμσηεξηθΪ. ΔλδηΪκεζα ζηα δχν παλΫια ζα ππΪξρνπλ 

εγθΪξζηεο δνθέδεο νξνθάο απφ εληζρπκΫλα ζηξαηδαξηζηΪ φκνηα κε εθεέλα ηνπ δαπΫδνπ. Όιεο νη 

νξνθΫο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα παξαιακβΪλνπλ θαηαλεκεκΫλν θνξηέν 150kgr/m2 θαη θνξηέα 

αλεκνπέεζεο θαη ρηνληνχ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θνξηέζεσλ. 

 

2.1.5 Σα δχν πιαέζηα (νξνθάο θαη δαπΫδνπ) ζπλδΫνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηΫζζεξηο (4) θνιψλεο θιεηζηάο 

δηαηνκάο (θαηαθφξπθα ζηνηρεέα), δηαζηΪζεσλ 80x80x4 mm θαη‟ ειΪρηζηνλ. Σα ηΫζζεξα (4) θχξηα 

θαηαθφξπθα ζηνηρεέα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηΫζζεξηο (4) γσλέεο ηνπ πιαηζένπ. 

 

2.1.6 ηελ θχξηα φςε ησλ αηζνπζψλ θαη θαζ‟ φιν ην κάθνο ηνπο, ππΪξρεη πξνζηΫγαζκα πιΪηνπο 1.50 m ην 

νπνέν ζπλδΫεηαη κε ην πιαέζην ηεο νξνθάο. Ζ θαηαζθεπά ηνπ πξνζηεγΪζκαηνο θαζψο θαη ηα ηερληθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα ζπκβΪιιεη ζηελ αηζζεηηθά αξηηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπάο. 

 

2.1.7 Σνηρώκαηα κνλάδσλ: ΚαηαζθεπΪδνληαη απφ ζεξκνκνλσηηθΪ παλΫια πεηξνβΪκβαθα ειΪρηζηεο 

ππθλφηεηαο 120Kg/m3, ζπληειεζηά ζεξκηθάο αγσγηκφηεηαο ι 0,033kcal/h*m*°C θαη ζπλνιηθνχ 

πΪρνπο ηνπιΪρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Ζ ππθλφηεηα ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ησλ παλΫισλ ζα πξΫπεη λα 

πηζηνπνηεέηαη απφ ηα εθΪζηνηε εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο. ηηο ελψζεηο ησλ κνλΪδσλ ά ησλ επέ κΫξνπο 

ζηνηρεέσλ ηνπο, φπνπ απαηηεέηαη, ηνπνζεηνχληαη θαιαέζζεηα αξκνθΪιππηξα, ρσξέο κφληκεο 

ζπλδΫζεηο, γηα λα εέλαη εχθνιε ε αθαέξεζε θη επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. 

 

 

2.1.8 Οη ζηΫγεο ησλ κνλΪδσλ ζα εέλαη πιάξσο πδαηνζηεγεέο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηέγεο ηόζν 

επί ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ όζνλ θαη κεηαμύ ηνπο ζα γίλεη κε ηξόπν πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα θαη  ζηεγαλόηεηα. 
2.1.9 Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο ζα θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο 

δψλεο Γ (ζχκθσλα κε ηνλ λΫν θαλνληζκφ ελεξγεηαθάο απφδνζεο ησλ θηηξέσλ) 

 

2.1.10    Ζ θσηηζηηθά επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο εέλαη ακθέπιεπξε κε παξΪζπξα (εκπξφο) θαη θεγγέηεο (πέζσ) 

επηηπγρΪλνληαο παξΪιιεια ην θπζηθφ αεξηζκφ ηεο. Οη θσηηζηηθΫο επηθΪλεηεο ησλ παξαζχξσλ ζα 

εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλεέαο ηνπ δαπΫδνπ. ε φια ηα εμσηεξηθΪ θνπθψκαηα ζηηο ζΫζεηο 

ησλ παινπηλΪθσλ (πφξηεο, παξΪζπξα, θεγγέηεο) ηνπνζεηνχληαη θηγθιηδψκαηα αζθαιεέαο, ραιχβδηλα, 

γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ θαη ειεθηξνζηαηηθΪ βακκΫλα. Σα παινθξχζηαιια ζα εέλαη δηπιΪ πΪρνπο 5 

mm Ϋθαζην, κε δηΪθελν > 6 mm. 

 

2.1.11   Όια ηα εμσηεξηθΪ θνπθψκαηα ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ αινπκέλην ειεθηξνζηαηηθάο βαθάο 

ιεπθνχ ρξψκαηνο, ά Ϊιινπ θαζ‟ ππφδεημε ηεο ΔπηβιΫπνπζαο Τπεξεζέαο. 

 

2.1.12   Οη δηαηνκΫο (πξνθέι) ησλ αινπκηλέσλ ησλ παξαζχξσλ ζα αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθΪησ ελδεηθηηθΫο 

ζεηξΫο, (κε επηζπκεηΫο ηηο κνξθΫο ΟΒΑΛ ηχπνπ): 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παξΪζπξα ησλ αηζνπζψλ εέλαη 2-θχιια επΪιιεια ζπξφκελα δηαζηΪζεσλ 1,95x1,20 m πεξέπνπ. 

ΔΣΔΜ εηξΪ Δ2200 πξφκελα  

Alousystem εηξΪ 100 πξφκελα  

EUROPA εηξΪ 900 πξφκελα  

ALUMIL εηξΪ 9000 πξφκελα  
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2.1.13 Οη θεγγέηεο ηεο αέζνπζαο εέλαη δχν (2).  Ο θΪζε θεγγέηεο εέλαη δηαζηΪζεσλ 1,95x0,70m πεξέπνπ  

απνηεινχκελνο απφ δχν (2) θχιια επΪιιεια – ζπξφκελα. 

 

2.1.14 Οη εμσηεξηθΫο πφξηεο δηαζηΪζεσλ 1,00x2,20 m θαη αλνέγνπλ πξνο ηα Ϋμσ. Έρνπλ θιεηδαξηΪ 

αζθαιεέαο ηχπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβά, πεξηζηξΫθνληαη δε θαηΪ 180° ζηαζεξνπνηνχκελεο ζηελ 

αλνηρηά ζΫζε κε θαηΪιιειν αζθαιά ηξφπν ρσξέο λα πξνεμΫρνπλ απφ ηελ αέζνπζα. ΠξνβιΫπνληαη 

πΫληε (5) κεληεζΫδεο. Οη εμψπνξηεο Ϋρνπλ ηακπιΪ πιάξε ζην θΪησ κΫξνο θαη ηδακηιέθη δηπιφ ζην Ϊλσ  

κΫξνο. 

ΠΪλσ απφ ηελ εμψπνξηα ζα ππΪξρεη ζηαζεξφο θεγγέηεο. 

Οη ηακπιΪδεο ησλ εμσζχξσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο 18mm ππελδεδπκΫλνη 

ακθέπιεπξα κε γαιβαληζκΫλε ιακαξέλα πΪρνπο 0,50 mm, ά απφ αληέζηνηρν παλΫιν πεηξνβΪκβαθα 

επελδπκΫλν ακθέπιεπξα κε γαιβαληζκΫλε ιακαξέλα πΪρνπο 0,50 mm. Οη πφξηεο Ϋρνπλ φια ηα απαξαέηεηα 

ζηνηρεέα – εμαξηάκαηα (φπσο π.ρ. ιΪζηηρα, βνπξηζΪθηα, παξεκβχζκαηα θ.ιπ.) φπνπ απαηηεέηαη, γηα ηελ 

Ϊξηηα ιεηηνπξγέα ηνπο. Ζ κνξθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζπξψλ θαη ησλ θεγγηηψλ εέλαη ζε αληηζηνηρέα 

κε ηηο ζεηξΫο ησλ παξαζχξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

2.1.15 Δμνπιηζκνέ κνλΪδσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο: 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) επέηνηρεο θξεκΪζηξεο ζηνλ ηνέρν Ϋλαληη ηνπ πέλαθα δηδαζθαιέαο. 

ΚξεκαζηαξΪθηα πέζσ ζηηο πφξηεο ησλ W.C.   

Θα Ϋρνπλ θσηηζκφ κε θσηηζηηθΪ θζνξηζκνχ (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

Θα ηνπνζεηεζνχλ κνλΪδεο ζΫξκαλζεο (ζεξκνπνκπνέ – convertors) ησλ 2000W θαηΪιιεια ζηεξεσκΫλεο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θινπά ηνπο (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

Ππξνζβεζηάξαο μεξΪο θφλεσο ησλ 6 θηιψλ Pa6 (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

 

 

2.2. ΜΟΝΑΓΑ ΥΩΡΩΝ ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C) 

 

2.2.1. Θα ππΪξρεη ηξέην κΫξνο [πξνζΪξηεκα W.C. - 2.00 x 3.00 κ.]ζε Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν ηκάκαηα. 

Θα πξνζαξκφδεηαη κε θνριέεο πΪλσ ζην ζθειεηφ ηεο θχξηαο αέζνπζαο θαη ζα κπνξεέ λα 

ιεηηνπξγάζεη θαη σο μερσξηζηφ απηφλνκν ηκάκα εΪλ απαηηεζεέ, κεηΪ απφ ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζά ηνπ απφ ηελ θχξηα αέζνπζα.  Ζ ΜνλΪδα ηνπ ρψξνπ πγηεηλάο (W.C.) ζα Ϋρεη 

εκβαδφλ 6 η.κ. κε ειΪρηζηε εμσηεξηθά δηΪζηαζε 3,00κ.  

Θα Ϋρεη επέπεδε ζηΫγε κε ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ειΪρηζην εμσηεξηθφ χςνο 3,10 m 

β. ειΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,70 m. 

 

2.2.2. Ο ηξφπνο θαηαζθεπάο ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θαζψο θαη ηα ζρεηηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

ηνπ, εέλαη έδηα, φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζηηο αληέζηνηρεο παξαγξΪθνπο ηεο ΜνλΪδαο ηεο 

Αέζνπζαο Γηδαζθαιέαο. 

 

2.2.3. ρεηηθΪ κε ην πξνζηΫγαζκα ηεο θπξέαο φςεο, θαη γηα ηα ζφθνξα, ηζρχνπλ φζα αλαγξΪθνληαη 

ζηελ §2.1.6.   

 

2.2.4.  Όζνλ αθνξΪ ζηα ηνηρψκαηα ηεο ΜνλΪδαο, ζηηο κνλψζεηο δαπΫδνπ θαη νξνθάο ηζρχνπλ φζα 

αλαθΫξνληαη ζηηο ζρεηηθΫο παξαγξΪθνπο ηεο πεξηγξαθάο ηεο Αέζνπζαο Γηδαζθαιέαο θαζψο θαη 

ζηελ Ζ/Μ κειΫηε. 

 

2.2.5.  Ζ ΜνλΪδα ησλ ρψξσλ πγηεηλάο απνηειεέηαη απφ δχν (2) ιεθΪλεο παηδηθΫο γηα λάπηα θαη Ϋλαλ 

(1) ληπηάξα ζε ρακειφ χςνο. Ζ επηθΪιπςε ηνπ δαπΫδνπ ηεο κνλΪδαο ζα εέλαη απφ θεξακηθΪ 

πιαθέδηα ελδεηθηηθψλ δηαζηΪζεσλ 20x20cm θαηεγνξέαο ζθιεξφηεηνο group 4, ειιεληθάο 

θαηαζθεπάο, επηθνιιεκΫλα ζην θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο κε εηδηθά ειαζηηθά θφιια πιαθηδέσλ 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Ceramit – CM – 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθΪ πιαθΪθηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε 

αξκφ 0,50cm 
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2.2.6.  ε θΪζε ζΫζε W.C. ζα ππΪξρεη ιεθΪλε επξσπατθνχ ηχπνπ, κε θΪιπκκα, δνρεέν (θαδαλΪθη) 

ρακειάο πέεζεο θαη ραξηνζάθε κεηαιιηθά επηληθεισκΫλε. ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε νη 

ρψξνη W.C. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παηδηΪ Νεπηαγσγεένπ, νπφηε ζα εθηειεζηεέ ηνπνζΫηεζε 

εηδψλ πγηεηλάο γηα λάπηα. 

2.2.7. ΠξνβιΫπεηαη Ϋλαο (1) ληπηάξαο ζηνλ αληέζηνηρν ρψξν. Ηδηαέηεξε πξνζνρά ζα δνζεέ ζηελ 

ζηάξημε ηνπ θαη ζηελ επαθά ηνπο κε ην εμσηεξηθφ παλφ. 

ΠΪλσ απφ θΪζε ληπηάξα ζα ηνπνζεηεέηαη θαζξΫθηεο κε ειΪρηζηεο δηαζηΪζεηο 400x600x5 ρηι.  
 

2.2.8. Σα δηαρσξηζηηθΪ παλφ ησλ ζΫζεσλ ησλ W.C. ζα εέλαη ηδέαο θαηαζθεπάο φπσο απηΪ ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνηρσκΪησλ, ζα Ϋρνπλ πΪρνο 30 ρηι. θαη‟ ειΪρηζηνλ θαη ζα απΫρνπλ απφ ην δΪπεδν 

20εθ. πεξέπνπ κΫρξη χςνπο 220εθ.  

 

2.2.9. Οη εμψζπξεο ησλ W.C. ζα εέλαη ηδέαο θαηαζθεπάο φπσο νη πφξηεο ησλ αηζνπζψλ. Θα Ϋρνπλ 

δηαζηΪζεηο 1,00x2,20κ. πεξέπνπ θαη ζα αλνέγνπλ πξνο ηα Ϋμσ. Οη εζψζπξεο ησλ W.C. 

δηαζηΪζεσλ 0,80x2,20κ. ζα αλνέγνπλ πξνο ηα κΫζα θαη ζα απΫρνπλ απφ ην δΪπεδν 20εθ.  δει. 

ην θχιιν ηεο πφξηαο ζα εέλαη 0,70x2,00κ. Ζ θαηαζθεπά ηνπο ζα εέλαη φκνηα φπσο απηά ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπξψλ ησλ W.C. Οη θΪζεο ησλ ζπξψλ εμ αινπκηλένπ ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιαέζην 

κεηαιιηθφ γαιβαληζκΫλν ελ ζεξκψ ειΪρηζηεο δηαηνκάο 100x40x2mm θαη ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

 

2.2.10. Ζ θσηηζηηθά επηθΪλεηα εέλαη έζε κε ην 1/10 ηεο επηθΪλεηαο ηνπ δαπΫδνπ θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο 

επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ησλ θεγγηηψλ, (Ϋλαο γηα θΪζε ζΫζε W.C.) νη νπνένη εέλαη φινη αλΪ δχν 

επΪιιεινη. ΔιΪρηζηε δηΪζηαζε θεγγέηε: 0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκφο επηηπγρΪλεηαη κε ηΫζζεξα 

θσηηζηηθΪ ζψκαηα ππξΪθησζεο (“ρειψλεο” κε πιΫγκα πξνζηαζέαο) – 2 ζηελ νξνθά πΪλσ απφ 

θΪζε ρψξν W.C. θαη 2 πΪλσ απφ ηνλ ρψξν ησλ ληπηάξσλ. 

 

 

2.2.11. Ζ φιε ζχλδεζε ησλ κνλΪδσλ W.C. εμαζθαιέδεη πιάξε πγξνκφλσζε θαη ζηεγαλφηεηα. Σα 

επελδπηηθΪ πιηθΪ δαπΫδσλ θαη ηνέρσλ εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη εμαζθαιέδνπλ θαη απηΪ 

πιάξε πγξνκφλσζε θαη ζηεγαλφηεηα θαζψο θαη αλζεθηηθφηεηα θαηΪ ηελ ζπλαξκνιφγεζε – 

απνζπλαξκνιφγεζε. 

 

3. ΒΑΦΔ 

 

3.1. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο (γαιβαληζκΫλε δηαηνκά ελ ζεξκψ), θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε κεηαιιηθά 

επηθΪλεηα γαιβαληζκΫλε ελ ζεξκψ ζα πξνζηαηεχνληαη κε βαθά, νη δε νξαηΫο (εζσηεξηθΫο – 

εμσηεξηθΫο) επηθΪλεηεο κε ρξψκαηα κε θαηΪιιειε πξνεξγαζέα γηα πξφζθπζε ζε γαιβαληζκΫλεο 

επηθΪλεηεο. 

Όια ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα φπσο θνιψλεο, αξκνθΪιππηξα, πεξηκεηξηθΫο πδξνξξνΫο, θ.ιπ. ζα εέλαη 

γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ θαη βακκΫλα ειεθηξνζηαηηθΪ. 

Όια ηα ρξψκαηα ζα εέλαη νηθνινγηθΪ θαη ηα πιηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζηιηθφλεο, ζηφθνη, καζηέρεο 

θ.ιπ.) ζα εέλαη κε ηνμηθΪ θαη νηθνινγηθΪ. 

 

4. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

4.1. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθΪ πνπ πεξηΫρνπλ ακέαλην ά Ϊιιεο θαξθηλνγφλεο θαη ηνμηθΫο νπζέεο, 

φια δε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΪ ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθΪ ειΫγρνπ θαηαιιειφιεηαο. 

 

4.2. Όιεο νη κνλΪδεο ζα ζηεξεψλνληαη κε αζθαιεέο αγθπξψζεηο ζηηο πξνο ηνχην θαηαζθεπαζκΫλεο 

βΪζεηο, νη νπνέεο (αγθπξψζεηο) ζα απνηεινχλ ρσξηζηφ θεθΪιαην ηεο ηαηηθάο ΜειΫηεο. 

 

4.3. Οη βΪζεηο επέ ησλ νπνέσλ ζα εδξΪδνληαη νη κνλΪδεο θαη ησλ δχν ηχπσλ ζα απνηεινχληαη απφ 

πιΪθα εθ beton C20/25 επέ ηνπ εδΪθνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη ζην αληέζηνηρν εδΪθην.  
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4.4. Ζ θαηαζθεπά ηνπ θΫξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κνλΪδσλ θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ, εμαζθαιέδεη πιάξε 

αθακςέα ησλ θνξΫσλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ ηνπο Ϋλαληη ησλ θαηαπνλάζεσλ θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ, 

θφξησζε, εθθφξησζε, εγθαηΪζηαζε, κεηεγθαηΪζηαζε θ.ιπ. Ζ αθακςέα πξνζδηνξέδεηαη 

αλαιπηηθΪ θαη απνηειεέ ρσξηζηφ θεθΪιαην ηεο ηαηηθάο ΜειΫηεο. 

 

4.5. Όιεο γεληθΪ νη κεηαιιηθΫο θαηαζθεπΫο απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκΫλν ελ ζεξκψ ρΪιπβα φπσο 

αλαθΫξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε Ϊξηζηεο πνηφηεηαο βαθά θαηφπηλ ηεο ελδεδεηγκΫλεο 

πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ πξνζηαζέα Ϋλαληη νμεέδσζεο, Ϋρνπλ δε θαηαιιάισο επεμεξγαζκΫλεο ηηο 

αθκΫο ηνπο ψζηε λα  κελ παξνπζηΪδνπλ γξΫδηα, εμνγθψκαηα, θαθφηερλα δηακνξθσκΫλεο 

απνιάμεηο θ.ιπ. γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 

 

4.6. Όιεο νη ζπγθνιιάζεηο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ κεηαμχ ηνπο γέλνληαη κε ζπγθφιιεζε ηφμνπ 

ζπλερνχο ξαθάο θαηΪ DIN 4100, κε ειεθηξφδηα Kb 7018. 

 

4.7. ηελ νξνθά ησλ κνλΪδσλ ππΪξρνπλ θαηΪιιεια Ϊγθηζηξα ψζηε λα κελ θαηαζηξΫθνληαη νη 

κνλΪδεο θαηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε θαη αλχςσζε. ΑπηΪ εέλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεέα ησλ κνλΪδσλ 

γηα πεξαηηΫξσ κεηαθνξΪ θαη επαλεγθαηΪζηαζε. Δπέζεο ζηε βΪζε ηνπο ππΪξρνπλ θαηΪιιεια 

Ϊγθηζηξα ά νπΫο κε ππνδνρά αζθαιεέαο γηα ηελ κεηαθνξΪ ησλ κνλΪδσλ κε πιαηθφξκεο θαη 

πεξνλνθφξα, απαγνξεπκΫλεο πΪζεο πξνεμνράο γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 

 

4.8. Οη ζπλδΫζεηο ησλ κνλΪδσλ κε ηελ ειεθηξηθά παξνρά θαζψο θαη ηα εμσηεξηθΪ δέθηπα 

απνρΫηεπζεο (ζηα W.C.) ησλ δηακνξθσκΫλσλ πηεξχγσλ πξνο ηα Γέθηπα Κνηλάο Χθειεέαο 

(Γ.Δ.Ζ, ΔΤΓΑΠ θ.ιπ.), δελ απνηεινχλ κΫξνο ηεο παξνχζαο Πξνκάζεηαο, αιιΪ ππνρξΫσζε ησλ 

ρνιεέσλ ά Γάκσλ. Χζηφζν ππνρξΫσζε ηνπ αλαδφρνπ εέλαη λα ππΪξρνπλ φιεο νη απαξαέηεηεο 

πξνδηαγξαθΫο θαη θαηαζθεπΫο ζηηο αέζνπζεο, ψζηε απηφ λα επηηεπρζεέ. 

 

 

4.9. Σα θαηαηηζΫκελα prospectus, φηαλ απηΪ δεηνχληαη απφ ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο 

Γηαθάξπμεο, ζα πξΫπεη λα εέλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε ζα πξΫπεη ηα θαηαηηζΫκελα prospectus λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε 

λνκέκσο ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ πξνζθΫξνληνο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη 

φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηΪ ζηνηρεέα ηαπηέδνληαη κε ηα ζηνηρεέα ηνπ prospectus ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

 

4.10. Γχλαηαη λα δεηεζεέ νπνηνζδάπνηε εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεέ φηη ηα πιηθΪ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

• ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

 

Α) ΩΛΖΝΩΔΗ 

Σν δέθηπν χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεέ κε πιαζηηθνχο ζσιάλεο DN 15 κε πξνζηαηεπηηθά επΫλδπζε. 

Θα ππΪξρεη αλακνλά ¾” κε δηαθφπηε γηα ζχλδεζε κε ην δέθηπν χδξεπζεο. ε θΪζε ππνδνρΫα ζα ππΪξρεη 

δηαθφπηεο επηρξσκησκΫλνο. 

 

Β) ΚΡΟΤΝΟΗ 

Θα εέλαη επηρξσκησκΫλνη, νξεηρΪιθηλνη. ην Ϊθξν ηνπο ζα θΫξνπλ ζπεέξσκα ά ξαθφξ γηα ζχλδεζε κε 
ειαζηηθφ ζσιάλα. Πξηλ απφ θΪζε θξνπλφ ζα ηνπνζεηεζεέ δηαθφπηεο – θακπΪλα. 

 

Γ) ΝΗΠΣΖΡΔ 

Οη ληπηάξεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνη απφ ιεπθά παιψδε πνξζειΪλε, ζα Ϋρνπλ νξζνγψλην ζράκα κε 
ζηξνγγπιεκΫλεο γσλέεο θαη νη δηαζηΪζεηο ζα εέλαη: 
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Γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηΫο : 52x43 
Γηα λάπηα                                                   : 35x20 

Οη ληπηάξεο θΫξνπλ δηΪηαμε γηα ππεξρεέιηζε, δηακνξθσκΫλεο ζΫζεηο γηα ηνπνζΫηεζε ζαπνπληνχ θαη ηξχπα 

γηα λα πξνζαξκφδεηαη ε βαιβέδα εθθΫλσζεο Φ 1½” θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμάο εμαξηάκαηα: 
Βαιβέδα εθθΫλσζεο 
Παγέδα δηακΫηξνπ Φ 1¼” γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ληπηάξα κε ηνλ ζσιάλα απνρΫηεπζεο, νξεηρΪιθηλε, 
επηρξσκησκΫλε, πνπ λα θαζαξέδεηαη εχθνια. 
Διαζηηθφ πψκα κε αιπζέδα ρξσκΫ γηα ηελ Ϋκθξαμε ηεο ηξχπαο ηεο βαιβέδαο απνρΫηεπζεο. 
 

 

Γ) ΛΔΚΑΝΖ W.C. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οη ιεθΪλεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ ιεπθά παιψδε πνξζειΪλε κε ελζσκαησκΫλε παγέδα (ζηθψλη) 
θαη ζα Ϋρνπλ ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 

Δίδνο W.C. Γηαζηάζεηο (cm) Ύςνο  (cm) 

Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ – καζεηψλ  46x36 35 

Νεπέσλ 43x33 16 ά 35 

 

Θα ζπλνδεχνληαη επέζεο απφ: 

Πιαζηηθφ θΪζηζκα ιεπθφ κε θΪιπκκα 
Δηδηθφ εμΪξηεκα γηα πξνζαξκνγά ηεο ιεθΪλεο κε ην δνρεέν πιχζεο. Οη ιεθΪλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πιαζηηθΪ θαδαλΪθηα θαη ραξηνζάθεο. 

 

Δ) ΓΟΥΔΗΟ ΠΛΤΖ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνρεέα ρακειάο πέεζεο απφ εληζρπκΫλν ιεπθφ πιαζηηθφ ηα νπνέα ζα ηνπνζεηεζνχλ 
πΪλσ ζηε ιεθΪλε.  

 

Σ) ΥΑΡΣΟΘΖΚΖ 

Θα εέλαη κεηαιιηθά επηληθεισκΫλε θαη ζα ζπλνδεχεη θΪζε ιεθΪλε W.C. 

 

Ε) ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΣΟΗΥΟΤ 

πλνδεχνπλ θΪζε ληπηάξα. Θα Ϋρνπλ πΪρνο 4 mm θαη θηιΫην πΪρνπο 1cm, νη δε δηαζηΪζεηο ηνπο ζα εέλαη 
αλΪινγεο κε ηνλ ληπηάξα πνπ ζπλνδεχνπλ. 
ΚΪζε θαζξΫπηεο ζα ζηεξέδεηαη κε βέδεο θαη αληέζηνηρα θαιχκκαηα ρξσκΫ. 
 
 

• ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

 

Θα θαηαζθεπαζηεέ κε πιαζηηθνχο ζσιάλεο U-PVC 6atm, κε εζσηεξηθά δηΪκεηξν γηα ηηο ιεθΪλεο Φ100 mm 
θαη γηα ηνπο ληπηάξεο Φ40 mm. Θα ππΪξρεη δέθηπν εμαεξηζκνχ γηα ηηο ιεθΪλεο κε πιαζηηθφ ζσιάλα Φ 75 
mm. ΣΫινο ην φιν δέθηπν ζα θαηαιάγεη ζε αλακνλά γηα ηε ζχλδεζε κε ην δέθηπν πφιεο κε Φ100 mm. 

 

• ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΒΡΗΩΝ 

 

Ζ απνξξνά ησλ φκβξησλ πδΪησλ ζα γέλεηαη απφ ηελ νξνθά κΫζσ ησλ θΪζεησλ θνηινδνθψλ. 
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ΓΔΝΗΚΑ 

Οη ειεθηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ησλ αηζνπζψλ, ησλ γξαθεέσλ θαη ησλ W.C. ζα γέλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρχνπλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηΫρλεο θαη 

ηεο επηζηάκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΓΟΚ θαζψο θαη ηηο επξσπατθΫο πξνδηαγξαθΫο. 
Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΪ ζα εέλαη πηζηνπνηεκΫλα κε δηεζλά Standards πνηφηεηαο. 

 
ΠΑΡΟΥΔ 
Έμσ απφ θΪζε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ζε πςειφ ζεκεέν ζα ππΪξρεη ζηεγαλφ θνπηέ δηαθιαδψζεσο κε 
αλακνλά ειεθηξηθνχ ζσιάλα γηα ζχλδεζε ηεο παξνρηθάο γξακκάο ηνπ ππνπέλαθα. Θα εέλαη κνλνθαζηθά 

3Υ4mm2 θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επέζεκν πηζηνπνηεηηθφ, εθ‟ φζνλ δεηεζεέ. 
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 

 
ΦΩΣΗΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ 

ε θΪζε αέζνπζα ζα ππΪξρνπλ 6 θσηηζηηθΪ ζψκαηα ηχπνπ ζθΪθεο κε ιακπηάξεο led ά αληέζηνηρα 

θσηηζηηθΪ πΪλει led (κε επηζπκεηφ δεέθηε UGR<19) θαη ζε θΪζε W.C. ζα ππΪξρνπλ 6 θσηηζηηθΪ ζψκαηα 

ηχπνπ ρειψλαο κε πιΫγκα πξνζηαζέαο θαη ιακπηάξα led, ηθαλάο Ϋληαζεο θσηηζκνχ. ηηο εηζφδνπο ησλ 

αηζνπζψλ, ησλ γξαθεέσλ θαη ησλ W.C. ζα ππΪξρεη επέζεο Ϋλα θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ρειψλαο. Σα 

θσηηζηηθΪ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα W.C. θαη γεληθΪ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζα Ϋρνπλ θαηΪιιειν βαζκφ 

πξνζηαζέαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 
Φσηηζηηθά ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ 
Δέλαη θσηηζηηθΪ ζψκαηα θαηΪιιεια γηα ιακπηάξεο θζνξηζκνχ ζράκαηνο ξΪβδνπ, ρξψκαηνο θσηφο 34 
(WHITE LIGHT ) θαη Ϋρνπλ βΪζε απφ ραιπβδνζσιάλα DKP, πΪρνπο 0,8mm βακκΫλε ειεθηξνζηαηηθΪ ελ 
ζεξκψ κε εηδηθφ ιαθ ζε ρξψκα ιεπθφ θαη ζηε ζπλΫρεηα ςεκΫλε κε ππΫξπζξεο αθηέλεο ζε ζεξκνθξαζέα 
180℃. 
Ζ βΪζε ζα θΫξεη εζσηεξηθΪ ζπλαξκνινγεκΫλα θαη ειεθηξηθΪ ζπλδεδεκΫλα φια ηα φξγαλα αθάο ηνπ 
ιακπηάξα, δειαδά : 

Ππθλσηά γηα ηε βειηέσζε ηνπ ζπλεκηηφλνπ, θαηαζθεπαζκΫλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο VDE , παξ. 60 θαη 

γεκηζκΫλν κε εηδηθφ Ϊθιεθην κνλσηηθφ πγξφ θινθΫλ, ζα πεξηιακβΪλεη δε αληέζηαζε εθθνξηέζεσο 

ζπλδεδεκΫλε ελ ζεηξΪ. 
ηξαγγαιηζηηθφ πελέν αζφξπβνπ ηχπνπ. 
Δθθηλεηά Ϊξηζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ απφ ην εξγνζηΪζην ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξέαο ηνπ 
ιακπηάξα. 
Γχν ιπρληνιαβΫο βαξηΪο θαηαζθεπάο κε θαηΪιιειν ζχζηεκα γηα ηελ αζθαιά ζπγθξΪηεζε ηνπ θΪζε 

ιακπηάξα. Οη επαθΫο ησλ ιπρληνιαβψλ ζα εέλαη επαξγπξσκΫλεο, ελψ ηα κΫξε ά ηα εμαξηάκαηα πνπ δελ εέλαη 
βακκΫλα ζα Ϋρνπλ ππνζηεέ επηθαλεηαθά ρεκηθά επεμεξγαζέα, ψζηε λα κελ ζθνπξηΪδνπλ. 

ΓεληθΪ, ηα θσηηζηηθΪ ζψκαηα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ αηρκεξΫο γσλέεο θαη λα Ϋρνπλ επαξθά 

ζηεξεφηεηα θαη δηαζηΪζεηο, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη κε απνηΫιεζκα ηελ θαθά πξνζαξκνγά ηνπ 

ιακπηάξα ζηηο ιπρληνιαβΫο ηνπ. 

 

 

Ζ βΪζε θΪζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα Ϋρεη κηα ειεθηξηθά επαθά γηα ηελ γεέσζά ηνπ, νπΫο ζηάξημεο θαη νπΫο 

γηα ηελ εέζνδν ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδέσλ απφ επΪλσ. 

Δθ' φζνλ πξνβιΫπνληαη θσηηζηηθΪ κε πιαζηηθφ θΪιπκκα, απηφ ζα εέλαη εμ νινθιάξνπ αθξπιηθφ, αδηαθαλΫο 

κε ρξψκα γαιαθηεξφ. Ζ ζηεγαλνπνέεζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηεο κεηαιιηθάο ζθΪθεο ζα γέλεη κε ηελ 

παξεκβνιά θαηΪιιεινπ παξεκβχζκαηνο απφ αθξψδεο πιαζηηθφ. 

ηελ πεξέπησζε θσηηζηηθψλ κε πεξζηδσηφ θΪιπκκα ,απηφ ζα Ϋρεη πιαέζην απφ ραιπβδνΫιαζκα βακκΫλν κε 

ιαθ θνχξλνπ θαη θπςεινεηδά αθξπιηθά ζρΪξα ,πνπ δελ παξακνξθψλεηαη. 
ΦσηηζηηθΪ θζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξένπ, εθηφο απφ ηα 
W.C θαζψο θαη φπνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ κειΫηε. 
Ο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη εέλαη ρσξέο θΪιπκκα ,γηα δχν ιακπηάξεο ησλ 36 W ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ SIEMENS 5LJ 180 1 - 2C ά PHILIPS TMS 2 X 36 W. 

 
ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 
Οη ξεπκαηνδφηεο ζα εέλαη 16Α , 250V κε πιεπξηθΫο επαθΫο γηα ηελ γεέσζε, ηχπνπ ΟΤΚΟ κε θαπΪθη γηα ηηο 

αέζνπζεο θαη απινέ ΟΤΚΟ γηα ηνπο ρψξνπο ησλ αηζνπζψλ, γξαθεέσλ. Οη ζηεγαλνέ ξεπκαηνδφηεο ζα εέλαη 

16Α, 250V κε πιαζηηθΫο επαθΫο γηα γεέσζε, ηχπνπ ΟΤΚΟ, ηζρπξνχ ηχπνπ, κε πξνζηαηεπηηθφ θΪιπκκα, 

θαηΪιιεινη εέηε γηα νξαηά ά γηα ρσλεπηά εγθαηΪζηαζε. 

ε θΪζε αέζνπζα ά γξαθεέν ζα ηνπνζεηεζνχλ 3 ξεπκαηνδφηεο (2 δεμηΪ θαη αξηζηεξΪ ηνπ πέλαθα θαη Ϋλαο 
ζηελ απΫλαληη πιεπξΪ). 

Δπέζεο ζε θΪζε γξαθεέν ζα ηνπνζεηεζεέ κέα πξέδα ηειεθψλνπ θαη κε ηειεθσληθνχ θαιψδην εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ γηα αγσγνχο Φ 0,8 ρηι. κε αγσγφ γεέσζεο θαη κφλσζε απφ ζεξκνπιαζηηθά χιε PVC , ζσξΪθηζε 

κΫζσ ηαηλέαο αινπκηλένπ ά ραιθνχ ,ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 3Τ (ST) Τ. πνπ ζα θαηαιάγεη ζε εμσηεξηθφ θνπηέ 

ζηεγαλφ κε αλακνλά γηα ηε ζχλδεζε κε ην ηειεθσληθφ δέθηπν. 
ΣΫινο ζα ηνπνζεηεζνχλ ξεπκαηνδφηεο γηα ηα θιηκαηηζηηθΪ κεραλάκαηα. 
 
 
ΓΗΑΚΟΠΣΔ 
Οη δηαθφπηεο ζα εέλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ κε θνριέσζε (ΣΑΜΠΛΔΡ ) εμαηξεηηθάο θαηαζθεπάο 10Α , 250V. Οη 

ζηεγαλνέ δηαθφπηεο ζα εέλαη 10Α , 250V πεξηζηξνθηθνέ, ηζρπξνχ ηχπνπ, θαηΪιιεινη γηα ζηεγαλά 

εγθαηΪζηαζε ρσλεπηά. Οη δηαθφπηεο ησλ αηζνπζψλ ζα εέλαη θνκκηηαηΫξ ελψ ησλ γξαθεέσλ θαη W.C. απινέ. 
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       ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

ΚΪζε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ζα δηαζΫηεη Ϋλα ειεθηξηθφ πέλαθα επέηνηρν, κεηαιιηθφ, θαηαζθεπαζκΫλν 

απφ ιακαξέλα ςπρξάο εμΫιαζεο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ νξγΪλσλ ηνπ πέλαθα ζε θνξεέο δηπινχ Π, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ STAB SIEMENS 8 GD3 κε κεηαιιηθά πφξηα θαη κε πξνζηαζέα ΗΡ 30 θαηΪ DIN 40050. 

Μεηαιιηθφ πιαέζην πνπ ηνπνζεηεέηαη ζην εκπξφζζην κΫξνο ηνπ πέλαθα ,πΪλσ ζην νπνέν ζηεξεψλεηαη ε 

πφξηα ηνπ πέλαθα ,ε νπνέα θιεηδψλεη κε κεηαιιηθά θιεηδαξηΪ. 

Ζ πφξηα ζα εέλαη κνλφθπιιε. ΠιΪθα ζην εκπξφζζην κΫξνο ,πΪλσ ζηελ νπνέα ζα αλνηρζνχλ νη θαηΪιιειεο 
θΪζε θνξΪ ηξχπεο γηα ηα φξγαλα ηνπ πέλαθα. ηελ πιΪθα απηά ζα ππΪξρνπλ πηλαθέδεο απφ δειαηέλε κε 
επηληθεισκΫλν πιαέζην γηα ηελ αλαγξαθά ησλ θπθισκΪησλ ( π.ρ. θσηηζκφο Αέζνπζαο ). Ζ πιΪθα απηά ζα 
πξνζαξκφδεηαη ζην πιαέζην κε ηΫζζεξηο επηληθεισκΫλεο αλνμεέδσηεο βέδεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα βγαέλνπλ 
ρσξέο λα ππΪξρεη αλΪγθε λα βγαέλεη θαη ε πφξηα ηνπ πέλαθα. 
Σν πΪρνο ηεο ιακαξέλαο ηνπ εξκαξένπ ηνπ πιαηζένπ θαη ηεο πιΪθαο ηεο πφξηαο ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 
1,00mm. 

Οη πέλαθεο ζα βαθζνχλ κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθάο βαθάο θαη κέα ηειηθά ζηξψζε απφ βεξλέθη ,ζε 

ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζζεέ απφ ηελ Δπέβιεςε. 

Ζ θαηαζθεπά ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε ηα δηΪθνξα φξγαλα γηα δηαθνπά, ρεηξηζκφ, αζθΪιηζε, 
ελδεέμεηο θ.η.ι. λα εέλαη πξνζηηΪ κε επθνιέα κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ εκπξφζζησλ θαιπκκΪησλ ησλ πηλΪθσλ, 
λα εέλαη 
ηνπνζεηεκΫλα ζε θαλνληθΫο ζΫζεηο θαη λα εέλαη δπλαηά ε Ϊλεηε αθαέξεζε, ε επηζθεπά θαη ε 
επαλαηνπνζΫηεζά ηνπο, ρσξέο λα επεξεΪδνληαη ηα ππφινηπα φξγαλα πνπ βξέζθνληαη θνληΪ. 
Οη δπγνέ ησλ πηλΪθσλ πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεινη γηα ηελ ζηεξΫσζε αζθαιεηψλ θαη κηθξναπηνκΪησλ γηα ηελ 
πξνζαγσγά θαη απαγσγά ηνπ ξεχκαηνο. Ζ επηηξεπφκελε Ϋληαζε ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ έδηα κε απηά πνπ 
επηηξΫπεηαη γηα ηνλ δηαθφπηε ηνπ πέλαθα. Όινη νη δπγνέ ζα θΫξνπλ θαη ζπιιεθηάξην δπγφ απφ ραιθφ γηα ηε 
γεέσζε θαη δπγφ γηα ηηο θΪζεηο θαη ηνλ νπδΫηεξν. 

Οη πέλαθεο ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ζην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο θαη ζα παξΫρνπλ Ϊλεζε ρψξνπ γηα ηελ 

ζχλδεζε ησλ θπθισκΪησλ. 

 
Γέλεηαη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηελ θαιά θαη ζχκκεηξε εκθΪληζε ησλ πηλΪθσλ, γη‟ απηφ ζα ηεξεζνχλ νη εμάο 
αξρΫο: 
 
 
 

- Σα ζηνηρεέα πξνζαγσγάο ησλ πηλΪθσλ ζα βξέζθνληαη ζην θΪησ κΫξνο ηνπ πέλαθα. 
- Σα γεληθΪ ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα (δηαθφπηεο, αζθΪιεηεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπκκεηξηθΪ σο πξνο 

ηνλ θαηαθφξπθν Ϊμνλα ηνπ πέλαθα. 

- Σα ππφινηπα ζηνηρεέα ζα εέλαη δηαηεηαγκΫλα ζε θαλνληθΫο νξηδφληηεο ζεηξΫο, ζπκκεηξηθΪ 

επέζεο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν Ϊμνλα ηνπ πέλαθα. 
 
ην επΪλσ κΫξνο ησλ πηλΪθσλ θαη ζε ζπλερά νξηδφληηα ζεηξΪ ά ζεηξΫο ζα ππΪξρνπλ θιΫκελο, ζηα νπνέα ζα 
Ϋρνπλ νδεγεζεέ νη θΪζεηο, νη νπδΫηεξνη θαη νη γεηψζεηο θΪζε γξακκάο, κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε, θΪζε γξακκά 
πνπ εηζΫξρεηαη ζηνλ πέλαθα λα ζπλδΫεηαη κε φινπο ηνπο αγσγνχο κφλν ζην θιΫκελο. Οη ζεηξΫο ησλ θιΫκελο 
ζα βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε, θΪζε ζεηξΪ πνπ εέλαη πην θΪησ λα βξέζθεηαη ζε 
κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βΪζνο ηνπ πέλαθα απφ φ,ηη ε πξνεγνχκελε ζεηξΪ. 

Οη εζσηεξηθΫο ζπξκαηψζεηο ζα νδεγνχληαη πξνο ην θιΫκελο απφ πέζσ Ϋηζη ψζηε, ε επΪλσ επηθΪλεηΪ ηνπο 
λα εέλαη ειεχζεξε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ θαισδέσλ. Οη γξακκΫο πνπ ραξαθηεξέδνληαη 
ζηα ζρΫδηα ζαλ εθεδξηθΫο ζα εέλαη πιάξεηο θαη ζπλερεέο κΫρξη ηα θιΫκελο. 
Ζ εζσηεξηθά ζπλδεζκνινγέα ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη Ϊξηζηε απφ ηερληθά θαη αηζζεηηθά Ϊπνςε, δειαδά  ηα 
θαιψδηα ζα αθνινπζνχλ νκαδηθΪ ά μερσξηζηΪ επζεέεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκΫο. ηα Ϊθξα ηνπο ζα εέλαη 
θαιΪ πξνζαξκνζκΫλα θαη ζθηγκΫλα κε θαηΪιιειεο βέδεο θαη πεξηθφριηα, δελ ζα παξνπζηΪδνπλ 
αδηθαηνιφγεηεο δηαζηαπξψζεηο θαη ζηα Ϊθξα ζα θΫξνπλ αξηζκνχο. Με κεγΪιε επέζεο πξνζνρά ζα γέλεη θαη 
ε πξφζδεζε ησλ θαισδέσλ ζε νκΪδεο, φπνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν. 
Οη δπγνέ ζα εέλαη ρΪιθηλνη, επηθαζζηηεξσκΫλνη, ζε ηππνπνηεκΫλεο δηαηνκΫο. 
Οη δηαηνκΫο ησλ θαισδέσλ θαη ησλ ρΪιθηλσλ ηεκαρέσλ εζσηεξηθάο ζπλδεζκνινγέαο ζα εέλαη επαξθεέο θαη 
ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειΪρηζηνλ πξνο απηΫο πνπ αλαγξΪθνληαη ζηα ζρΫδηα γηα ηηο αληέζηνηρεο γξακκΫο Ϊθημεο 
θαη αλαρψξεζεο. 
 
Ο ειΪρηζηνο εμνπιηζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα ζα εέλαη : 

1 ξαγνδηαθφπηεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ hager 2x40 Α 
1 ξειΫ δηαξξνάο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ hager 30mA – 2x40 Α 
1 κηθξναπηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο 

1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x16 Α γηα ην θχθισκα ξεπκαηνδνηψλ 

1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x10 Α γηα θΪζε ζεξκαληηθφ ζψκα 
1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x10 Α γηα ην θχθισκα θσηηζκνχ 
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ΚΑΛΩΓΗΩΔΗ 

Οη ειεθηξηθΫο θαισδηψζεηο ζα εέλαη ΝΤΜ 3x1.5 θαη 3x2.5 γηα θσηηζηηθΪ ζψκαηα θαη ξεπκαηνδφηεο 

αληέζηνηρα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πιαζηηθφ θαλΪιη αλΪινγεο δηαηνκάο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, ελψ ηα 

θνπηηΪ ησλ δηαθνπηψλ θαη δηαθιαδψζεσλ ζα εέλαη πιαζηηθΪ ζηεγαλΪ. Οη ειεθηξηθΫο γξακκΫο ζα εέλαη 

επέηνηρεο. 

Ύζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηεο επέβιεςεο, νη γξακκΫο ζηελ νξνθά κπνξεέ λα κελ εέλαη νξαηΫο αιιΪ 

ηνπνζεηεκΫλεο κε εχθακπηνπο ζσιάλεο αλΪκεζα ζην πΪλει νξνθάο θαη ηελ θεξακνεηδά ιακαξέλα. 
ηηο δηειεχζεηο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ απφ ηα κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα ηεο θαηαζθεπάο θαη ηα πΪλει ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ειαζηηθνέ δαθηχιηνη γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 
 
ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟ - ΓΔΗΩΖ 

Ζ εγθαηΪζηαζε ηνπ αιεμηθΫξαπλνπ θαη ηεο γεέσζεο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ1197 ά ην 

Δπξσπατθφ ENV61024-1. 

Γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ηνπο θεξαπλνχο πξνβιΫπεηαη ε ζσξΪθηζά κε ηε βνάζεηα γπκλψλ αγσγψλ Φ8mm 

απφ θξΪκα αινπκηλένπ (AlMgSi) κεηΪ ησλ αληέζηνηρσλ ζηεξηγκΪησλ αλΪ 50 εθ., πνπ δεκηνπξγνχλ 
ζσξΪθηζε ηχπνπ θισβνχ κε ην νπνέν ζα ζπλδεζνχλ ηα κεηαιιηθΪ κΫξε . 
Ζ πξνζηαζέα ζα γέλεη γηα θΪζε κεκνλσκΫλε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ά γηα ζπζηνηρέα νηθέζθσλ. 

 
ΑΓΩΓΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ην δψκα (ζηΫγε) ησλ θηηξέσλ ζα εγθαηαζηαζεέ δέθηπν απφ γπκλφ αγσγφ Φ8mm απφ θξΪκα αινπκηλένπ 

(AlMgSi) ά ραιχβδηλν ζεξκΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν αγσγφ Φ8mm. 

Ο αγσγφο ζα ζπγθξαηεέηαη κε αλΪινγνπ πιηθνχ ζηεξέγκαηα αλΪ 50 εθ., πεξέπνπ κε ηελ αλΪινγε 

ζηεγαλνπνέεζά ηνπο. 
Σπρφλ ππεξπςσκΫλεο θαηαζθεπΫο ζα πξνζηαηεχνληαη ηδηαέηεξα κε αθέδεο. 

 
ΑΓΩΓΟΗ ΚΑΘΟΓΟΤ 
Γηα κεκνλσκΫλε Αέζνπζα - Γξαθεέν - WC . 

Σν δέθηπν πξνζηαζέαο ελψλεηαη ζε δχν δηακεηξηθΫο ζΫζεηο, κε αγσγνχο θαζφδνπ απφ θξΪκα αινπκηλένπ 

(AlMgSi ) ά ραιχβδηλν ζεξκΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν απφ γπκλφ αγσγφ Φ10mm, φπνπ θΪζε αγσγφο θαζφδνπ 

κεηΪ ησλ αληηζηνέρσλ ζηεξηγκΪησλ αλΪ 50 εθ θαηαιάγεη ζε Ϋλα εηδηθφ θξεΪηην αιεμηθεξαχλνπ κε δχν 

ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεηψζεσο αλΪ θξεΪηην. 

 

Γηεπθξηλέδεηαη φηη θΪζε κεκνλσκΫλε Αέζνπζα - Γξαθεέν – WC ζα θΫξεη δχν εηδηθΪ θξεΪηηα αιεμηθεξαχλνπ 

κε δχν ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεηψζεσο αλΪ θξεΪηην. ΚΪζε αγσγφο θαζφδνπ πξηλ απφ ηελ εέζνδφ ηνπ ζην 

Ϋδαθνο θαη κΫρξη χςνπο 2m ζα πεξηβιεζεέ κε γαιβαληζκΫλν ζσιάλα Φ 1 1/4'‟.  

 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΗΩΖ 

Ο θΪζε αγσγφο γεέσζεο ζα θαηαιάγεη ζε εηδηθΪ θξεΪηηα αιεμηθεξαχλνπ, δειαδά γηα κεκνλσκΫλε Αέζνπζα - 

Γξαθεέν - WC δχν ηνπιΪρηζηνλ θξεΪηηα αλΪ αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. κε δχν ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεηψζεσο 

αλΪ θξεΪηην. 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη, κε εηδηθφ γεησζφκεηξν λα ειΫγμεη ηελ αληέζηαζε πνπ δελ πξΫπεη λα εέλαη 
κεγαιχηεξε απφ 10 Χ.  
Με ηελ παξαιαβά ν πξνκεζεπηάο ζα βεβαηψζεη εγγξΪθσο φηη ε αληέζηαζε δελ εέλαη κεγαιχηεξε απφ 10 Χ. 
Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ηνπνζεηνχληαη αέζνπζεο – γξαθεέα – W.C. ζε ζεηξΪ (ζπζηνηρέα 

νηθέζθσλ), ν αξηζκφο ησλ θξεαηέσλ κε ηα αληέζηνηρα δηπιΪ ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεέσζεο αλΪ θξεΪηην, ζα 

εέλαη ηνπιΪρηζηνλ φζνο ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ, ά γξαθεέσλ ά W.C. ζπλ Ϋλα. ηα ζεκεέα ζχλδεζεο ηνπ 

αγσγνχ θαζφδνπ κε ηα δχν ειεθηξφδηα ραιθνχ αιεμηθεξαχλνπ ζα ηνπνζεηεζεέ δηκεηαιιηθφ Ϋιαζκα γηα ηελ 

απνθπγά ειεθηξφιπζεο. 

 

ΘΔΡΜΑΝΖ 
Ζ ζΫξκαλζε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ησλ γξαθεέσλ ζα γέλεη κε κνλΪδεο ζΫξκαλζεο (ζεξκνπνκπνέ - 

convectors) ησλ 2000W θαηΪιιεια ζηεξεσκΫλεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θινπά ηνπο. Οη ζεξκνπνκπνέ – 

convectors ζα ζπλεξγΪδνληαη κε ζεξκνζηΪηε ρψξνπ θαη ρξνλνδηαθφπηε. Ο αξηζκφο ησλ ζεξκνπνκπνέ – 

convectors (ησλ 2000W Ϋθαζηνο) γηα ηελ αέζνπζα δηδαζθαιέαο ζα πξνθχςεη απφ ηελ κειΫηε ζΫξκαλζεο γηα 

δψλε Γ. 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ  

ΓΔΝΗΚΑ 

Διάθζεζαλ ππ‟ φςε ν Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζέαο Κηηξέσλ Π. 71/1988 (ΦΔΚ 32 Σ.Α. ηεο 17/2/1988), ηα 

Παξαξηάκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ππ‟ αξηζ. 3/1980 Ππξνζβεζηηθάο ΓηΪηαμεο, νη ζρεηηθνέ θαλνληζκνέ ηνπ 

ΔΛΟΣ. 
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ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 
ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε επεηδά ε αέζνπζα ζα ρξεζηκνπνηεζεέ σο Νεπηαγσγεέν ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
7 παξ. 4.4 ηνπ Π.Γ. 71/1988, απαηηεέηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλέρλεπζεο, πνπ πεξηιακβΪλεη πέλαθα κε 
κπαηαξέα, θαξνζεηξάλα, αληρλεπηά θαπλνχ, κπνπηφλ ππξαζθΪιεηαο, θσηηζηηθφ αζθαιεέαο θαη 
ππξνζβεζηάξα θφλεσο 6kg. Ζ απνδεκέσζε γηα ηελ πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο 
ππξαλέρλεπζεο, βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν θαη δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαέηεξα. Ζ παξάδνζε γίλεηαη κε ην 

απηόκαην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο εγθαηεζηεκέλν πιήξσο θαη ιεηηνπξγηθό. 

 

 

ΜΟΝΗΜΟ ΤΓΡΟΓΟΣΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ – ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΚΑΣΑΒΔΖ 

χκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 4.3 θαη 4.5 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ . 71/1988, δελ απαηηεέηαη κφληκν 

πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δέθηπν θαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. 

 

ΦΟΡΖΣΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 

Θα ηνπνζεηεζεέ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο ππξνζβεζηάξαο ΡΑ6 μεξΪο θφλεσο ζε θΪζε αέζνπζα θαη ζε θΪζε ρψξν 

πγηεηλάο (W.C.), θνληΪ ζηελ Ϋμνδν. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιεένπ εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπαέδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε ρξάζε θαη ζηελ θαηΪιιειε ζπληάξεζά ηνπο. 

 

 Δγθρίλεη ηνπο όξνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο , νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:  
 
 

    
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜO ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΥαηδεδΪθε & Γάκεηξνο 

192 00 Διεπζέλα 
Σ. 210-5537317 
email: texniki@elefsina.gr 
 

ΜΔΛΔΣΖ:  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ»   
 
 

 

  

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (24%) 

 
57.258,07 €  

 
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑΠΡΑΜΑΣΔΤΖ ΥΩΡΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 32,παξ2.γ: ‘ΛΟΓΩ 
ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΖ’ ΣΟΤ  Ν.4412/2016 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ 

ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C.) ΣΟ 10
ν
 ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

& 5
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 71.000,00€ 

 

 

CPV ΔΡΓΟΤ: 44211000-2 
 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 91/2020 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο  

Ο Γάκνο Διεπζέλαο Ϋρεη πξνγξακκαηέζεη θαη κε ηελ παξνχζα εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε 

αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ρψξσλ πγηεηλάο ζην 10
ν
 Νεπηαγσγεέν θαη 5

ν
 Γεκνηηθφ Διεπζέλαο γηα ηελ 

θΪιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεζκνζΫηεζε σο ππνρξεσηηθάο ηεο Πξνζρνιηθάο 

Δθπαέδεπζεο. ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζρνιηθΫο κνλΪδεο ηνπ Γάκνπ Διεπζέλαο Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ ζεκαληηθΪ 

δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αδπλακέα ζηΫγαζεο ησλ καζεηψλ ζηηο ππΪξρνπζεο αέζνπζεο θαη ηελ Ϊκεζε 

αλΪγθε εμεχξεζεο λΫσλ αηζνπζψλ γηα ηελ ρξεζηκνπνέεζε ηνπο ζην δηδαθηηθφ Ϋηνο 2020-2021. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο Πξνκάζεηαο - ΔγθαηΪζηαζεο εέλαη ε ηνπνζΫηεζε δχν (2) πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



αηζνπζψλ θαη ελφο (1) ρψξνπ πγηεηλάο (W.C.), γηα ηελ θΪιπςε ησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζηΫγαζεο ζην 10
ν
 

Νεπηαγσγεέν & ζην 5
ν
 Γεκνηηθφ Διεπζέλαο ιφγσ ηεο εθαξκνγάο ηεο δέρξνλεο πξνζρνιηθάο εθπαέδεπζεο 

ζην Γάκν Διεπζέλαο απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2020-2021 ψζηε λα αληηκεησπηζηεέ ην ζηεγαζηηθφ δάηεκα ησλ 

ζρνιεέσλ γηα ηηο επφκελεο ρξνληΫο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε παξνχζα αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε: 

 κηαο (1) αέζνπζαο δηδαζθαιέαο «ηχπνπ Α» κε ρψξν πγηεηλάο (W.C.) δηαθφξσλ ζπζηεκΪησλ ειαθξΪο 

ιπφκελεο πξνθαηαζθεπάο κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο εγθαηαζηΪζεηο ζηελ ππΪξρνπζα κνλΪδα ηνπ 10
νπ

 

Νεπηαγσγεένπ Διεπζέλαο ζην Ο.Σ. 313 πεξηθιεηφκελν απφ ηηο νδνχο Ρ. Φεξξαένπ, Φ. Φνπηξά, Η. 

ΠαπαγηΪλλε θαη Γ. Αθξέηα.  

 κηαο (1) αέζνπζαο δηδαζθαιέαο «ηχπνπ Α» δηαθφξσλ ζπζηεκΪησλ ειαθξΪο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπάο κε 

φιεο ηηο απαξαέηεηεο εγθαηαζηΪζεηο ζηελ ππΪξρνπζα κνλΪδα ηνπ 5
νπ

 Γεκνηηθνχ ζρνιεένπ Διεπζέλαο ζην 

Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιά ησλ νδψλ Δζληθάο ΑληηζηΪζεσο & ΣξηπηνιΫκνπ.   

 

πγθεθξηκΫλα ζα εγθαηαζηαζνχλ: 

- Έλαο νηθέζθνο δηαζηΪζεσλ (42,00ηκ) φπνπ  ε Αέζνπζα δηδαζθαιέαο εέλαη 36,00ηκ (6κx6κ) θαη ν ρψξνο ηνπ  

WC εέλαη 6,00ηκ (2κx3κ) ζηελ ζρνιηθά κνλΪδα ηνπ 10
νπ

 Νεπηαγσγεένπ Διεπζέλαο. 

- Έλαο νηθέζθνο δηαζηΪζεσλ 6κx6κ (36,00ηκ) σο Αέζνπζα δηδαζθαιέαο ζην 5
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιεέν Διεπζέλαο. 

 

Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ, ηελ αζθαιά κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλάο κε φ,ηη 

απαηηεζεέ (ζε εξγαζέα θαη πιηθΪ) γηα ηελ αζθαιά επηθΪζηζε /ηνπνζΫηεζά ηνπο ζην Ϋδαθνο ά ζε θαηΪιιειε 

βΪζε απφ ζθπξφδεκα (νξηδφληηα θαη κε αζθΪιεηα). 

 

Ηζρχεη θαη ζα πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη ε Σερληθά Πξνδηαγξαθά φπσο απηά εγθξέζεθε κε ηελ Απφθαζε 

273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΚ Α.Δ. 

 

 

Άξζξν 2
ν
 : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο δηΫπεηαη απφ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και υπηρεςιών», όπωσ 

τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαφγεια». 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει ςήμερα 

6. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 

τροποποιήθηκε και ιςχφει 

8. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τησ Επιμελητηριακήσ 

Νομοθεςίασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει 

9. Το Ν. 4690/2020, άρθρο 24 «Προμήθεια αιθουςών προςχολικήσ εκπαίδευςησ και ςυναφοφσ 

εξοπλιςμοφ και προςαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών ςταθμών 

10. Το Ν. 4610/2019, άρθρο 220 «καταςκευή αιθουςών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή τησ  

δίχρονησ προςχολικήσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ 

 

 

Άξζξν 3
ν
 : πκβαηηθά ζηνηρεία  

Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο εέλαη: 
1. Σερληθά Έθζεζε-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 
2. Πξνυπνινγηζκφο κειΫηεο  
3. πγγξαθά ππνρξεψζεσλ 
4. Ζ πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 
 

Άξζξν 4
ν
 : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο απηάο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ µε ηε δηαδηθαζέα ηεο ΓηαπξαγκΪηεπζεο ρσξέο 

πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε ηνπ Ϊξζξνπ 32 παξ2γ‟ ιφγσ θαη‟ επεέγνπζαο αλΪγθεο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε  
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Ζ 
πξνζθεξφκελε ηηκά ζα ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη θξαηάζεηο θαη δελ ππφθεηηαη γηα 
θαλΫλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πνπ ζα εθδέδεηαη κεηΪ ηελ 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ πιηθψλ 

 

 

Άξζξν 5
ν 
: Πξνζθνξέο  

Σερληθά ΠξνζθνξΪ  

ΓεληθΪ: 

1) Όια ηα πιηθΪ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εέδε απηΪ θαη 

ελδεηθηηθΪ (θη φρη πεξηνξηζηηθΪ) λα θαιχπηνπλ ηα πξφηππα πνπ αλαθΫξνληαη ζηε κειΫηε ζε επηκΫξνπο 

ζεκεέα. Ο Γάκνο Διεπζέλαο ζα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα  ειΫγμεη θαη λα δηαζηαπξψζεη ηε ζπκκφξθσζε απηά, ζε 

νπνηνδάπνηε Ϋιεγρν εξγαζηεξηαθφ ά κε, νπνηαδάπνηε ζηηγκά κε Ϋμνδα ηνπ Αλαδφρνπ) 

2) Ζ εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ησλ πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ νηθέζθσλ (αέζνπζαο θαη ρψξνπ 

πγηεηλάο) θαη ε εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλε θαηΪ ΔΝ 

ΗSO 9001:2008. 

Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα 

ηεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλΫλα ιφγν. Οη ελδηαθεξφκελνη εέλαη 

απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνη γηα ηελ νξζά ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφκελνη ζηα ζηνηρεέα ηεο κειΫηεο. 

Θα πξΫπεη επέζεο λα  ζπκπιεξψζνπλ (ελππφγξαθα) ην «Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο» φπσο απηφ ζα 

δηαηέζεηαη απφ ην Γάκν Διεπζέλαο πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηΫρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο, πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

Άξζξν 6
ν 
: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα πεξηΫρεη ν θΪθεινο κε ηέηιν «ΓηθαηνινγεηηθΪ 

πκκεηνράο» εέλαη ηα εμάο: 

 

1. Σν Ϋληππν ΣΔΤΓ, θαη 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ : 

2. Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή θαη ησλ δύν ζηελ νπνέα ζα δειψλνληαη: 

 φηη ν ρξφλνο εγγπάζεσο γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο (γηα αέζνπζα θαη ρψξν πγηεηλάο 

W.C.) νξέδεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε «έλαληη θζνξάο ζην ρξόλν, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή», 

 ζα αλαγξΪθεηαη φηη σο Ϊλσ εγγχεζε «θαιύπηεη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ 

νηθίζθνπ, ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδωζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ηα ηνηρώκαηα θαη ηε ζηέγε έλαληη 

ζηεγαλόηεηαο, ηα θνπθώκαηα θαη ηα θηγθιηδώκαηα όζνλ αθνξά ηελ εμωηεξηθή αιινίωζε ηνπο ιόγω θπζηθώλ 

ζπλζεθώλ θαζώο θαη θάζε άιιν ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζα 

εθπιεξώλεη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη πξνκεζεύεηαη» 

 ζα αλαγξΪθεηαη φηη σο Ϊλσ εγγχεζε «θαιύπηεη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη 

ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ θαη απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ηηο δηακνξθωκέλεο βάζεηο έδξαζεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηνύηνπ, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, βιάβε ή αδηθαηνιόγεηε θζνξά ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηεο βάζεο έδξαζεο (πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ή ζηε ζέζε πνπ ζα ηελ ηνπνζεηήζεη θαηόπηλ 

ππόδεημεο από ηελ Τπεξεζία), εθηόο εάλ απηή πξνέξρεηαη από αλωηέξα βία ή θαθή ρξήζε νπόηε εθαξκόδνληαη 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο». 

 ζα αλαγξΪθεηαη φηη «Η θαιή ιεηηνπξγία ηωλ ζεξκαληηθώλ ζωκάηωλ κε ρξόλν εγγπήζεωο ηα δύν (2) έηε από 

ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή» 

 ζα αλαγξΪθεηαη φηη «Οη αλωηέξω εγγπήζεηο θαη Τπεύζπλεο Δειώζεηο όηαλ απηέο εθδίδνληαη ή ππνγξάθνληαη 

από Καηαζθεπαζηέο (ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) δελ αλαηξνύλ ηελ επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ/Πξνκεζεπηή έλαληη 

ηνπ Δ. Υαιαλδξίνπ» 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



3.  

 Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «ε εγγύεζε θαιύπηεη θαη’ ειάρηζην δύν (2) έηε ην απηόκαην ζύζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο, ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο Πξνκήζεηαο, παξαδνκέλν 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία» 

 Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο ζα θαηαηεζνύλ πιήξεηο θαη 

αλαιπηηθέο κειέηεο ηωλ κνλάδωλ (ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΜΕΛΕΣΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, ΜΕΛΕΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ, 
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΟΤ, ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ζύκθωλα κε ηνλ 
Καλνληζκό (ΚΕΝΑΚ) 2017, θιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο θαηά Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο.» 

 

 

 Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «O αλάδνρνο δεν ζα θάλεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνύλ 

νη ρώξνη πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη νηθίζθνη, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ 

Τπεξεζία, κε ηελ έθδνζε Άδεηαο Δόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο βάζεη ηνπ Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) 

«Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξ. 29, παξ. 2ε , κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ ηδίνπ» 

4. Αληέγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηΪ ΔΝ ΗSO 9001:2008 γηα ηελ εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ησλ 

πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ νηθέζθσλ αέζνπζαο θαη ρψξνπ πγηεηλάο W.C. 

 

Άξζξν 7
ν
: ύκβαζε 

Ζ ζχκβαζε ηέζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηελ θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιάο εθηΫιεζεο, θαη ε εκεξνκελέα πεξΪησζεο ηεο πξνκάζεηαο εέλαη ζε δύν (2) εκεξνινγηαθνύο κήλεο 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο ησλ νηθέζθσλ ζηα ζεκεέα πνπ 

ζα ππνδεέμνπλ νη ππεξεζέεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ: 

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

• Παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ (πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

• Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο. 

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο. 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ νηθέζθσλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε 

πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη 

αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ 

ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο. 

 

Άξζξν 8
ν
: Δθπόλεζε κειεηώλ  

1. Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα  θαηαζΫζεη ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο πιάξεηο θαη αλαιπηηθΫο κειΫηεο 

ησλ κνλΪδσλ (ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΜΔΛΔΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ, 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ, ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟΤ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΚΔΝΑΚ) 2017, θ.ιπ.) ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο θαηΪ Νφκν κειεηεηΫο κεραληθνχο. 

2. O αλΪδνρνο ζα θΪλεη ηηο ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο πξνθεηκΫλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ ππεξεζέα φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθέζθνη, εθφζνλ απαηηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, κε ηελ Ϋθδνζε 

Άδεηαο Γφκεζεο Μηθξάο Κιέκαθαο βΪζεη ηνπ Ν.4495/2017 (ΦΔΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζέα 

ηνπ δνκεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο» θαη ζπγθεθξηκΫλα ην αξ. 29, παξ. 2ε 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 

 

Άξζξν 9
ν
: Δγγπήζεηο  

9.1. Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 

παξ.1β ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ πΫληε επέ ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο αμέαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο 

θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη. Ζ εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά από δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο, εθφζνλ 

Ϋρεη ζπληειεζηεέ ε νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπά θαηΪ ηελ παξΪδνζε. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο 

παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ηεο σο Ϊλσ 

εγγχεζεο γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ. 

9.2. ρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο νη ζπκκεηΫρνληεο, ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηηο 

αληίζηνηρεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο 

 

9.3. Οη αλσηΫξσ εγγπάζεηο θαη Τπεχζπλεο Γειψζεηο φηαλ απηΫο εθδέδνληαη ά ππνγξΪθνληαη απφ 

ΚαηαζθεπαζηΫο (ά εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο) δελ αλαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ/Πξνκεζεπηά Ϋλαληη 

ηνπ Γ. Υαιαλδξένπ. 

Άξζξν 10
ν
: Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε αλαδόρνπ  

Ο αλΪδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλΪζεζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ 

θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιένπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ: 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16 (άηνη εΪλ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη 

λα ππνγξΪςεη ζχκβαζε, κΫζα ζηε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε). 

β) ζε πεξέπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα 

ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεχαζε ά ζπληάξεζε απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν 

παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ.4412/16. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, επηβΪιιεηαη, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, (άηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, νιηθά 

θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΔπηπιΫνλ κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ 

πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηΪ ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε ά ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηΪζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε. 

β) πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11
ν
: Σξόπνο πιεξσκήο   

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεη, κεηΪ ηελ νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

παξαιαβά ησλ παξαδνηΫσλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπά παξαιαβάο ηεο Τπεξεζέαο, πνπ εθηειεέ ηελ 

πξνκάζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά εέλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππΫξ ηεο Τπεξεζέαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο ησλ πιηθψλ.  

γ) ΛνηπΪ, θαηΪ πεξέπησζε, δηθαηνινγεηηθΪ. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγένπ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ν.4270/2014 

«ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ  πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ ππφ πξνκάζεηα  εηδψλ  ζα γέλεηαη γηα ην 100% ηεο αμέαο ηνπ εθΪζηνηε 

ηηκνινγένπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθΪ Πξσηφθνιια Παξαιαβάο απφ ηηο αξκφδηεο ΔπηηξνπΫο. 

Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγένπ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

πξνκάζεηαο θαη γηα θαλΫλα ιφγν θαη ζε θακέα αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 
Άξζξν 12

ν 
: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο  

Ο αλΪδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξΫησο ηνπο θφξνπο, ηΫιε 

δαζκνχο θαη θξαηάζεηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, Γάκσλ θαη θνηλνηάησλ ά ηξέησλ, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνένο βαξχλεη ηνλ Γάκν. 

 

Άξζξν 13ν : Παξαιαβή – Παξάδνζε 

Ζ παξαιαβά ησλ νηθέζθσλ ζα γέλεηαη απφ ηελ νηθεέα επηηξνπά παξνπζέα ηνπ αλαδφρνπ ζηα ζεκεέα πνπ 

Ϋρνπλ ππνδεηρζεέ απφ ην Γάκν Διεπζέλαο. Σα ππφ παξαιαβά εέδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηά εγγχεζε 

θαιάο ιεηηνπξγέαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά θαηΪ ηα αλαιπηηθΪ πεξηγξαθφκελα ζηε ΜειΫηε θαη ηα ΣΔΤΓ. 

ΔΪλ θαηΪ ηελ παξαιαβά δηαπηζησζεέ απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά ειαηηψκαηα, ε 

επηηξνπά παξαιαβάο κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηαο ά  

 

νιφθιεξνπ ηνπ εέδνπο θαη ν αλΪδνρνο ζα εέλαη ππνρξεσκΫλνο ρσξέο θακέα απνδεκέσζε λα αληηθαηαζηάζεη 

εθ λΫνπ, ην ζχλνιν ά ην κΫξνο απηψλ, κΫζα ζε δΫθα (10) εκΫξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεέ ε παξΪβαζε ζηα 

αλσηΫξσ. Αλ ε αλσηΫξσ πξνζεζκέα παξΫιζεη Ϊπξαθηε, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ 

Ϋρεη θαηαζΫζεη, εθπέπηεη απηνδέθαηα ππΫξ ηνπ Γάκνπ. Οη λΫεο δαπΪλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ (Ϋμνδα απνζηνιάο 

– κεηαθνξΪο, λΫα πιηθΪ θιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Τπεξεζέα ζηελ νπνέα ζα δνζεέ ην θΪζε πξνκεζεπφκελν εέδνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα 

(αθφκα θαη κεηΪ ηελ ππνγξαθά ζχκβαζεο πξνκάζεηαο) λα δηαζηαπξψζεη ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ θΪζε εέδνπο. 

Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ειΫγρνπ ησλ νηθέζθσλ, φπνπ θαη φπνηε απηά θξέλεη απαξαέηεην, κε 

νπνηνδάπνηε κΫζν ρσξέο πξνεγνχκελε εηδνπνέεζε ηνπ αλαδφρνπ. ΔΪλ απνθαζηζηεέ λα δηεμαρζνχλ 

εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη απηνέ ζα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ εληνιάο ηεο Τπεξεζέαο θαη ζα εθηειεζηνχλ κε 

κΫξηκλα θαη Ϋμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε ΓηαπηζηεπκΫλν Δξγαζηάξην επηινγάο ηνπ Γ. Υαιαλδξένπ. 

Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ειΫγρσλ θαη πηζηνπνηάζεσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 
 

Υξόλνο παξάδνζεο: Ζ εκεξνκελία πεξαίσζεο νινθιεξσκέλεο παξάδνζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο 

νξίδεηαη ζε δύν (2) εκεξνινγηαθνύο κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Ο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ νηθέζθσλ νξέδεηαη, κεηΪ απφ ζπλελλφεζε ηνπ πξνκεζεπηά κε ηελ Δπηηξνπά 

Παξαιαβάο ε ζχλζεζε ηεο νπνέαο ζα ηνπ Ϋρεη θνηλνπνηεζεέ απφ ηνλ Γάκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ 

Ϊξζξσλ 206,207,208,209ηνπ Ν.4412/2016. 

                         
Eγθξίλεη ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο κε ηίηιν: « Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζρνιηθώλ 
αηζνπζώλ γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ » κε δηαπξαγκάηεπζε 
ρσξίο δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ( ζύκθσλα κε ην ά. 32 παξ. 2γ. ηνπ Ν. 
4412/16). 
Δγθξίλεη ηελ ππ.αξηζκ. 91/2020 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ θαη αθνξά « Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζρνιηθώλ αηζνπζώλ γηα ηελ θάιπςε 
επεηγνπζώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ», ε νπνία έρεη σο εμήο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Αξ. Μειέηεο 91/2020 
 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο Γήκνο Διεπζίλαο έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη κε ηελ παξνύζα εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη ρώξσλ πγηεηλήο ζην 10ν Νεπηαγσγείν θαη 5ν 
Γεκνηηθό Διεπζίλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
ζεζκνζέηεζε σο ππνρξεσηηθήο ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
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ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ αδπλακία ζηέγαζεο ησλ καζεηώλ ζηηο ππάξρνπζεο αίζνπζεο θαη ηελ άκεζε 
αλάγθε εμεύξεζεο λέσλ αηζνπζώλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην δηδαθηηθό έηνο 2020-
2021. 
 
 
 
ηόρνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο - Δγθαηάζηαζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε δύν (2) 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ θαη ελόο (1) ρώξνπ πγηεηλήο (W.C.), γηα ηελ θάιπςε ησλ 
επεηγνπζώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζην 10ν Νεπηαγσγείν & ζην 5ν Γεκνηηθό Διεπζίλαο ιόγσ 
ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Διεπζίλαο από ην 
ζρνιηθό έηνο 2020-2021 ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην ζηεγαζηηθό δήηεκα ησλ ζρνιείσλ γηα 
ηηο επόκελεο ρξνληέο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε: 
κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» κε πξνζάξηεκα ρώξνπ πγηεηλήο (W.C.) 
δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 313 
πεξηθιεηόκελν από ηηο νδνύο Ρ. Φεξξαίνπ, Φ. Φνπηξή, Ι. Παπαγηάλλε θαη Γ. Αθξίηα.  
κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο 
πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 5νπ 
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο & Σξηπηνιέκνπ.   
 
πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνύλ: 
Έλαο νηθίζθνο επηθαλείαο (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) 36,00ηκ θαη’ ειάρηζηνλ (εμσηεξηθέο 
δηαζηάζεηο 6,00κx6,00κ κε κνξθή ηεηξαγσληθή (42,00ηκ) θαη 6,00ηκ επηπιένλ ην 
πξνζάξηεκα WC ζηελ ζρνιηθή κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο. 
Έλαο νηθίζθνο επηθαλείαο 36,00ηκ θαη’ ειάρηζηνλ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6,00κx6,00κ κε 
κνξθή ηεηξαγσληθή) σο Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην 5ν Γεκνηηθό ζρνιείν Διεπζίλαο. 
 
Οη αίζνπζεο ζα αθνξνύλ ζηελ θηινμελία 20 καζεηώλ θαηά κέγηζην θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ ηεο Γ.Δ. Διεπζίλαο ηεξώληαο ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν αύιεηνο ρώξνο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζνπζώλ 
αληηζηνηρεί ην ιηγόηεξν ζε δύν ηεηξαγσληθά (2,00η.κ.) κέηξα αλά καζεηή ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ Ν.4610/2019. 
 
Η πξνκήζεηα αθνξά, ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ αηζνπζώλ θαη ηνπ 
ρώξνπ πγηεηλήο κε ό,ηη απαηηεζεί (ζε εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ αζθαιή 
επηθάζηζε/ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έδαθνο ή ζε θαηάιιειε βάζε από ζθπξόδεκα (νξηδόληηα 
θαη κε αζθάιεηα). 
 
Γηα ην έξγν ηζρύεη θαη ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ ΟΚ Α.Δ. 
όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. 
ηνπ ΟΚ Α.Δ. 
 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ από ηελ έδξα ηνπ 
Αλαδόρνπ έσο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ε ηνπνζέηεζε (κε ρξήζε 
ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ) θαη πιήξε ιεηηνπξγία ζε ρώξν εληόο ησλ ζρνιηθώλ 
ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία. 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): Πξνθαηαζθεπαζκέλε αίζνπζα: 44211000-2. 
 
Γηα ηε δεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 2 ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο: 
Μία πξνζσξηλή, από ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κία 
αλακλεζηηθή, ε νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσξηλή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
Οη πηλαθίδεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 159161/Β9/Φ8/952/25-9-2018 
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εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΠΔΘ. 
 
 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ εθ’ όζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ γηα παξόκνηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη. 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία 
θαηαζθεπήο. Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα ζπλνδεύνληαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο (θαιή ιεηηνπξγία ζπλνιηθά, θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκώλ–πρ θιεηδαξηέο θιπ, 
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, ζηεγαλόηεηα θιπ.). Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από όια ηα απαξαίηεηα εγρεηξίδηα (θαη’ ειάρηζην: εγρεηξίδην ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 
πηζηνπνηήζεσλ, νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο). 
 
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή επί ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Μειέηεο. 
 
ύκθσλα κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθόηεξα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή δαπάλε 
αλέξρεηαη ζε 71.000.00€ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: 
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε πξνζαξηώκελν ρώξν πγηεηλήο : 40.430,00€  θαη  
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρσξίο ρώξν πγηεηλήο : 30.570,00€  
  
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΙΙ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΑ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ. 
 
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο θαηά ην άξζξν 86 Ν. 4412/2016. 
 
Παξαδνηέα: 
 
Γπν (2) αίζνπζεο 6κx6κ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 36ηκ δίξξηρηεο κε πξνζηέγαζκα 1,20κ 
Μηα (1) πξνζαξηώκελε κνλάδα ρώξνπ πγηεηλήο (WC) 2κx3κ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 6ηκ. κε 
πξνζηέγαζκα 0,30κ 
Αιεμηθέξαπλα 
Γπν (2) κνλάδεο ςύμεο - ζέξκαλζεο αλά αίζνπζα 
Βάζεηο ηνπνζέηεζεο θξεκαζηξώλ θαη πηλάθσλ 
Κνπξηηλάθηα 
Μπαηαξίεο 
Δίδε πγηεηλήο 
Γηαρσξηζηηθά HPL 70Υ125 εθ. ζην WC 
ηεξίμεηο επί ζθπξνδέκαηνο, κε θνριίεο ηνπιάρηζηνλ Μ12 
 
Κιεηδηά γηα ηηο πόξηεο 
Ππξνζβεζηήξεο CO2 
Τπεύζπλε δήισζε γηα ηδάκηα  
Πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (Αξρηηεθηνληθή Μειέηε, ηαηηθή Μειέηε, 
Μειέηε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, Μειέηεο Θεξκνκόλσζεο, 
Ππξνπξνζηαζίαο, Αιεμηθέξαπλνπ θ.ιπ.), ζε έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλεο από 
κεραληθό ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή (ηύπνπ .dwg) όρη 
θιεηδσκέλα. 
Ξερσξηζηή κειέηε ζηήξημεο κε αγθύξηα έλαληη: 
 
α) αλύςσζεο ιόγσ ππνπίεζεο αλέκνπ θαη β) νξηδόληηαο ζεηζκηθήο δύλακεο. 
Καη’ ειάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζηήξημε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
κνλάδσλ κέζσ κεηαιιηθώλ αγθπξίσλ (Μ12, L100mm) επί ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 15cm. 
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ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θύζεσο κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε νξηδόληηα ζηάζκε (αιθάδηαζκα) ηεο βάζεο έδξαζεο 
ησλ νηθίζθσλ. Οη επηκέξνπο αληζνζηαζκίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αιθαδηαζηνύλ ζα 
νξηζηνύλ κε βάζε ην ζρέδην ρσξνζέηεζεο ησλ νηθίζθσλ θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 
Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο. 
 
 
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 71.000,00 € 
επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα βαξύλεη ηνλ αληίζηνηρν ΚΑΔ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 
 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΙΘΟΤΧΝ  ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ  ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΓΙΥΡΟΝΗ  ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

α
/
α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ
. 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ
 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
(άλεπ ΦΠΑ) 
 

 
1 

 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΘΟΤΑ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΜΔ ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΟ ΥΧΡΟ 
ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.) «Σύπνο Α»  
CPV: 44211000-2 

 
Σεκ. 

 
1 

 
32.604,84 

 
32.604,84 

 
2 

 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΘΟΤΑ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
«ηύπνο Α» 
CPV: 44211000-2 

 
Σεκ. 

 
1 

 
24.653,23 

 
24.653,23 

 ΤΝΟΛΟ 57.258,07 

ΦΠΑ 24% 13.741,94 

                                                                                      ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΔ ΦΠΑ 

71.000,00 

 
 
 
(ΠΗΓΗ: Κη.Τπ. ΑΔ  - ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ / 
ΑΙΘΟΤΔ – ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.)  ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ – 
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ) 
*ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζην ρώξν ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο.  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

                                                             

. ΑΠΑΗΣΖΔΗ - ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ παξνχζα Σερληθά Πξνδηαγξαθά αλαθΫξεηαη ζηελ κειΫηε, θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ησλ 

κνλΪδσλ ειαθξΪο πξνθαηαζθεπάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αέζνπζα δηδαζθαιέαο θαη ρψξνο 

πγηεηλάο ζην 10
ν
 Νεπηαγσγεέν θαη 5

ν
 Γεκνηηθφ ζρνιεέν ηνπ Γάκνπ Διεπζέλαο (ζην εμάο «Γάκνο»).  

 

Οη Σερληθνέ φξνη ησλ Πξνδηαγξαθψλ απηψλ απνηεινχλ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο (ηερληθΫο – 

ιεηηνπξγηθΫο – αηζζεηηθΫο) γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ κνλΪδσλ. 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



Οη κνλΪδεο απηΫο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλΪγθεο πξνζσξηλάο ζηΫγαζεο θαη φρη γηα δηΪζηεκα 

πιΫνλ ησλ 6 εηψλ ζπλνιηθΪ (4+2 θαηΪ ην Ϊξζξν 220 παξ.1 Ν.4610/2019) ιφγσ εηδηθψλ 

πεξηζηΪζεσλ (κεηεγθαηαζηΪζεηο, κεηαβνιΫο αξηζκνχ καζεηψλ, ζενκελέεο θ.ιπ.). ΜεηΪ ηελ 

εμΪιεηςε ησλ αλαγθψλ απηψλ νη αξρηθΪ εγθαηαζηεκΫλεο κνλΪδεο ζα Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηΪ ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ. 

 

 

Ο αλαθεξπρζεέο αλΪδνρνο ζα θιεζεέ λα θαηαζΫζεη πιάξεηο θαη αλαιπηηθΫο κειΫηεο ησλ κνλΪδσλ 

            (ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΜΔΛΔΣΖ Ζ/Μ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ,  

            ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ, ΖΥΟΜΟΝΧΖ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟΤ 

            θιπ.). 

O Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα βειηηψζεσλ, κε παξΪιιειε ππνρξΫσζε απνδνράο ηνπο απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο. 

 

Ο αλαθεξπρζεέο αλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα παξΪζρεη ζηνλ Γάκν πιάξεηο θαθΫινπο 

ησλ κειεηψλ απηψλ (θαη κφλν), ππνγεγξακκΫλσλ απφ ηνπο θαηΪ Νφκν κειεηεηΫο Μεραληθνχο.  

 

Πξνκεζεχνληαη δχν (2) ηχπνη κνλΪδσλ: 

Σχπνο Α: ΜνλΪδα αέζνπζαο δηδαζθαιέαο – απηνθεξφκελε (νιφζσκεο κνξθάο – container) κε 

πξνζαξηψκελν ρψξν πγηεηλάο (W.C.).  

 Σχπνο Α:  ΜνλΪδα αέζνπζαο δηδαζθαιέαο – απηνθεξφκελε (νιφζσκεο κνξθάο – container) 

Οη κνλΪδεο ζα εέλαη πιάξσο ζπλαξκνινγνχκελεο ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ (flat-pack). 

  

 

Οη πξνθαηαζθεπαζκΫλεο κνλΪδεο ζα εέλαη κνλψξνθεο θαη ζα πξνθχπηνπλ, αλΪινγα κε ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπο, απφ πνιιαπιΪζηα ιεηηνπξγηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ θαλλΪβνπ ψζηε λα εέλαη δπλαηά 

ε ηνπνζΫηεζά ηνπο κεκνλσκΫλα ά ελ ζεηξΪ ζε ζπλδπαζκφ, αλΪινγα κε ηελ ηδηνκνξθέα ηνπ 

νηθνπΫδνπ ά ηελ επηδησθφκελε αξρηηεθηνληθά δηΪηαμε, πξνθεηκΫλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλΪγθεο 

ηνπ δηδαθηεξένπ πνπ ζα ζηεγαζζεέ ζ‟ απηΫο πξνζσξηλΪ.  Οη κνλΪδεο ζα παξνπζηΪδνπλ Ϊξηηα θαη 

νινθιεξσκΫλε αηζζεηηθά εηθφλα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ φςεσλ, νη δε ελ ζεηξΪ 

ηνπνζεηνχκελεο ζα εθΪπηνληαη θαηΪ ηηο πιΪγηεο πιεπξΫο ηνπο θαη ζα απνηεινχλ εληαέν ζχλνιν (νη 

αξκνέ ζα θαιχπηνληαη κε αξκνθΪιππηξα εηδηθάο δηαηνκάο). 

 

Οη κνλΪδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο θαη κεηΪ ηελ εθπιάξσζε ησλ πξνζσξηλψλ 

αλαγθψλ ζηΫγαζεο ζα εέλαη δηαζΫζηκεο γηα κεηεγθαηΪζηαζε, θαηΪ ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ. Ζ ζΫζε 

ηεο εγθαηΪζηαζάο ηνπο κΫζα ζηα γάπεδα ζα νξέδεηαη απφ ηνλ Γάκν. ΠξΫπεη δε λα ιεθζεέ ππφςε φηη 

ζηελ ελ ζεηξΪ δηΪηαμε ησλ κνλΪδσλ, εέλαη πηζαλά ε ηνπνζΫηεζά ηνπο ζε δηαθνξεηηθΪ επέπεδα, φπνπ 

ππΪξρεη θιέζε ηνπ νηθνπΫδνπ (εμαζθΪιηζε αλνέγκαηνο ζπξψλ, επηθαιχςεσο αξκψλ θ.ιπ.) ά θαη ζε 

θιηκαθσηά δηΪηαμε θΪηνςεο (ελ εέδεη ζθαιηΫξαο). 

Οη ιπφκελεο κνλΪδεο ζα κεηαθΫξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνχληαη επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ, ψζηε λα 

εέλαη δπλαηά, ρσξέο πξφζζεηε δαπΪλε κεηαθνξηψζεσλ, ε εχθνιε θαη νηθνλνκηθά κεηαθνξΪ ηνπο 

γηα κειινληηθά ρξάζε. 

 

ηελ ηηκά πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε πξνκάζεηα, ην θφζηνο κεηαθνξΪο θαη 

ηνπνζΫηεζεο κε ηειεζθνπηθφ γεξαλφ θαζψο θαη ε εγθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΜΔ ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΟ ΥΧΡΟ ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C.)  

«Σχπνο Α»   

 

Πξνυπνινγηζκνχ  40.430,00 € 

 

CPV ΑΡΘΡΟΤ 1: 

44211000-2 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ  

(1) 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



«TYΠΟ Α» – ΜΟΝΑΓΑ  ΑΗΘΟΤΑ   ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΟ ΥΧΡΟ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

Ζ επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο ζα εέλαη 36,00 η.κ. θαη‟ ειΪρηζηνλ (εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 

6,0x6,0κ. θαη‟ ειΪρηζηνλ) κε κνξθά θαηφςεσο ηεηξαγσληθά θαη 6 η.κ. επηπιΫνλ ην πξνζΪξηεκα 

W.C. άηνη ζπλνιηθΪ 42,00 η.κ. 

Κχξηνο ρψξνο  

O θχξηνο ρψξνο ζα Ϋρεη δέξξηρηε ζηΫγε κε ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ΜΫγηζην εμσηεξηθφ χςνο ζηνλ θνξθηΪ 3,10κ (γηα ιφγνπο κεηαθνξΪο). 

β. ΔιΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,60κ. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην κΫγηζην χςνο, ζα ιεθζεέ κΫξηκλα ψζηε θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ ησλ κνλΪδσλ, 

λα κελ θσιχεηαη ε δηΫιεπζε θΪησ απφ ρακειΫο γΫθπξεο. 

 

Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο απνηειεέηαη απφ δχν φκνηα κΫξε δηαζηΪζεσλ 3,00x6,00κ 

θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα νπνέα ζα ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλδΫζεηο ζα γέλνληαη ζην Ϊλσ θαη 

θΪησ κΫξνο ησλ θαζΫησλ θνηινδνθψλ, θαζψο θαη ζηνπο θνηινδνθνχο νξνθάο, άηνη Ϋμη (6) 

ηνπιΪρηζηνλ ζπλδΫζεηο. Ζ φιε θαηαζθεπά ζα εμαζθαιέδεη πιάξε αθακςέα θαη δελ ζα επηηξΫπεη 

ηαιαληψζεηο απφ δπλακηθΫο θνξηέζεηο. Σν δΪπεδν ησλ κνλΪδσλ ζα απΫρεη πεξέπνπ 20εθ. απφ ηελ 

πθηζηΪκελε δηακνξθσκΫλε βΪζε Ϋδξαζεο. 

 

ii. Βνεζεηηθφο ρψξνο (ΠξνζΪξηεκα W.C.) 

Θα ππΪξρεη ηξέην κΫξνο [πξνζΪξηεκα W.C. - 2.00 x 3.00 κ.] ζε Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν ηκάκαηα. Θα 

πξνζαξκφδεηαη κε θνριέεο πΪλσ ζην ζθειεηφ ηεο θχξηαο αέζνπζαο θαη ζα κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη 

θαη σο μερσξηζηφ απηφλνκν ηκάκα εΪλ απαηηεζεέ, κεηΪ απφ ηελ απνζπλαξκνιφγεζά ηνπ απφ ηελ 

θχξηα αέζνπζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

«Σχπνο Α»   

 

Πξνυπνινγηζκνχ  30.570,00 € 

 

CPV ΑΡΘΡΟΤ 1: 

44211000-2 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ  

(1) 

 

 

TYΠΟ Α» – ΜΟΝΑΓΑ  ΑΗΘΟΤΑ   ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

Ζ επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο εέλαη 36,00η.κ. (εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 6,00x6,00κ) κε 

κνξθά θαηφςεσο νξζνγσληθά. 

Ζ ζηΫγε ζα Ϋρεη ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ΔιΪρηζην εμσηεξηθφ χςνο 3,10κ. 

 

 

β. ΔιΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,70κ. 

 

Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο απνηειεέηαη απφ δχν φκνηα κΫξε εμσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 

3κx6κ, ηα νπνέα ζα ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Σα κΫξε πνπ απνηεινχλ ηε θΪζε αέζνπζα ζα 

εέλαη πιάξσο ζπλαξκνινγνχκελα, γηα λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο κεηαθνξΪο 

αθφκε θαη ζε δχζβαηα ζεκεέα. 

 

Οη δηαζηΪζεηο θΪζε ηκάκαηνο εέλαη ηΫηνηεο ψζηε λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξΪο ρσξέο 

ηελ απαέηεζε εηδηθάο Ϊδεηαο δηΫιεπζεο ππεξκεγΫζνπο νράκαηνο. Οη ζπλδΫζεηο ζα γέλνληαη ζην Ϊλσ 

θαη θΪησ κΫξνο ησλ κεηαιιηθψλ ππνζηπισκΪησλ, θαζψο θαη ζην πιαέζην ηεο νξνθάο, άηνη δψδεθα 

(12) ηνπιΪρηζηνλ ζπλδΫζεηο. H φιε θαηαζθεπά ζα εμαζθαιέδεη πιάξε αθακςέα θαη δελ ζα 

επηηξΫπεη ηαιαληψζεηο απφ δπλακηθΫο θνξηέζεηο. Σν δΪπεδν ησλ κνλΪδσλ ζα απΫρεη πεξέπνπ 20cm 

απφ ηελ πθηζηΪκελε δηακνξθσκΫλε βΪζε Ϋδξαζεο θαη ην ηπρφλ δεκηνπξγνχκελν θελφ ζα θιεέλεη 

ελ κΫξεη πεξηκεηξηθΪ επηηξΫπνληαο ηελ δηΫιεπζε ησλ φκβξησλ πδΪησλ θαζψο θαη ηνλ αλεκπφδηζην 

αεξηζκφ. 

 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ ζα ηζρχεη:  

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



 

Όια ηα κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε θαηαζθεπά ηεο βΪζεο ζα εέλαη πιάξσο 

γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ EN-ISO 21461:2009 κε ειΪρηζην πΪρνο 

επηθΪιπςεο Φεπδαξγχξνπ 78κm (568gr/m2). ηηο ζΫζεηο ησλ ζπγθνιιάζεσλ ζα εθαξκνζηεέ ςπρξφ 

γαιβΪληζκα. Οη πεξηκεηξηθνέ δηακάθεηο θνηινδνθνέ ηνπ πιαηζένπ δαπΫδνπ ζα Ϋρνπλ δηαζηΪζεηο 

120x80x4 ρηι. Οη πεξηκεηξηθνέ εγθΪξζηνη θνηινδνθνέ ηνπ πιαηζένπ ζα Ϋρνπλ δηαζηΪζεηο 120x80x3 

ρηι. Σν πιαέζην ηνπ δαπΫδνπ ζα εληζρχεηαη κε εγθΪξζηεο δνθέδεο θιεηζηάο δηαηνκάο 80x50x3ρηι. 

Οη εγθΪξζηεο δνθέδεο ζα ηνπνζεηνχληαη αλΪ 40εθ. πεξέπνπ. ΚΪησ απφ ηηο εγθΪξζηεο δνθέδεο 

ηνπνζεηνχληαη δχν δηακάθεηο ηξαβΫξζεο 60x30x1,75ρηι. ζε απφζηαζε απφ ηα Ϊθξα ηνπ ηειΪξνπ 

50εθ. Ζ αληνρά ζε θηλεηφ θνξηέν εέλαη 350kg/m2. Σν πιαέζην ηνπ δαπΫδνπ ζα θΫξεη (απφ θΪησ 

πξνο ηα πΪλσ) παλΫιν πνιπνπξεζΪλεο πΪρνπο 0,5x60x0,5ρηι., θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο 18ρηι. 

θαηεγνξέαο E1WBP θαη ζην ηΫινο επηθνιιεκΫλν κε εηδηθά ηζρπξά θφιια θχιιν ιηλνηΪπεηα 2ρηι. 

ΠεξηκεηξηθΪ ηεο αέζνπζαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα αληέζηνηρα απφ ιηλνηΪπεηα ζνβαηεπηΪ ά Ϊιιν 

πιηθφ ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ Γάκνπ. 

 

Ζ νξνθά ηεο θΪζε κνλΪδαο ζα απνηειεέηαη απφ κεηαιιηθφ πιαέζην γαιβαληζκΫλσλ δνθψλ. Οη 

πεξηκεηξηθΫο δηακάθεηο ζα εέλαη θιεηζηάο δηαηνκάο, 160x80x4 ρηι. θαη νη πεξηκεηξηθΫο εγθΪξζηεο 

αλνηθηάο δηαηνκάο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο πεξηκεηξηθΫο πδξνξξνΫο. ηελ νξνθά ζα 

ηνπνζεηεζνχλ δχν ζεξκνκνλσηηθΪ παλΫια. Σν Ϋλα παλΫιν πεηξνβΪκβαθα πΪρνπο 50 ρηι. ζα 

ηνπνζεηεζεέ ζηελ νξνθά εζσηεξηθΪ ηεο αέζνπζαο θαη ην  Ϊιιν παλΫιν πνιπνπξεζΪλεο 

ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκάο ειΪρηζηνπ πΪρνπο 40 ρηι. ζα ηνπνζεηεζεέ εμσηεξηθΪ. ΔλδηΪκεζα ζηα δχν 

παλΫια ζα ππΪξρνπλ εγθΪξζηεο δνθέδεο νξνθάο απφ εληζρπκΫλα ζηξαηδαξηζηΪ φκνηα κε εθεέλα ηνπ 

δαπΫδνπ. Όιεο νη νξνθΫο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα παξαιακβΪλνπλ θαηαλεκεκΫλν θνξηέν 150kgr/m2 θαη 

θνξηέα αλεκνπέεζεο θαη ρηνληνχ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θνξηέζεσλ. 

 

Σα δχν πιαέζηα (νξνθάο θαη δαπΫδνπ) ζπλδΫνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηΫζζεξηο (4) θνιψλεο θιεηζηάο 

δηαηνκάο (θαηαθφξπθα ζηνηρεέα), δηαζηΪζεσλ 80x80x4 mm θαη‟ ειΪρηζηνλ. Σα ηΫζζεξα (4) θχξηα 

θαηαθφξπθα ζηνηρεέα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηΫζζεξηο (4) γσλέεο ηνπ πιαηζένπ. 

 

ηελ θχξηα φςε ησλ αηζνπζψλ θαη θαζ‟ φιν ην κάθνο ηνπο, ππΪξρεη πξνζηΫγαζκα πιΪηνπο 1.50 m 

ην νπνέν ζπλδΫεηαη κε ην πιαέζην ηεο νξνθάο. Ζ θαηαζθεπά ηνπ πξνζηεγΪζκαηνο θαζψο θαη ηα 

ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα ζπκβΪιιεη ζηελ αηζζεηηθά αξηηφηεηα 

ηεο θαηαζθεπάο. 

 

Σνηρψκαηα κνλΪδσλ: ΚαηαζθεπΪδνληαη απφ ζεξκνκνλσηηθΪ παλΫια πεηξνβΪκβαθα ειΪρηζηεο 

ππθλφηεηαο 120Kg/m3, ζπληειεζηά ζεξκηθάο αγσγηκφηεηαο ι 0,033kcal/h*m*°C θαη ζπλνιηθνχ 

πΪρνπο ηνπιΪρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Ζ ππθλφηεηα ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ησλ παλΫισλ ζα πξΫπεη 

λα πηζηνπνηεέηαη απφ ηα εθΪζηνηε εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο. ηηο ελψζεηο ησλ κνλΪδσλ ά ησλ επέ 

κΫξνπο ζηνηρεέσλ ηνπο, φπνπ απαηηεέηαη, ηνπνζεηνχληαη θαιαέζζεηα αξκνθΪιππηξα, ρσξέο κφληκεο 

ζπλδΫζεηο, γηα λα εέλαη εχθνιε ε αθαέξεζε θη επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. 

 

 

Οη ζηΫγεο ησλ κνλΪδσλ ζα εέλαη πιάξσο πδαηνζηεγεέο. Ζ ζηεξΫσζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ζηΫγεο ηφζν 

επέ ηνπ θΫξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κνλΪδσλ φζνλ θαη κεηαμχ ηνπο ζα γέλεη κε ηξφπν πνπ ζα 

εμαζθαιέδεη ζηαζεξφηεηα θαη  ζηεγαλφηεηα. 

Ζ κνλΪδα ηεο αέζνπζαο δηδαζθαιέαο ζα θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο 

δψλεο Γ (ζχκθσλα κε ηνλ λΫν θαλνληζκφ ελεξγεηαθάο απφδνζεο ησλ θηηξέσλ) 

 

   Ζ θσηηζηηθά επηθΪλεηα ηεο αέζνπζαο εέλαη ακθέπιεπξε κε παξΪζπξα (εκπξφο) θαη θεγγέηεο 

(πέζσ) επηηπγρΪλνληαο παξΪιιεια ην θπζηθφ αεξηζκφ ηεο. Οη θσηηζηηθΫο επηθΪλεηεο ησλ 

παξαζχξσλ ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλεέαο ηνπ δαπΫδνπ. ε φια ηα εμσηεξηθΪ 

θνπθψκαηα ζηηο ζΫζεηο ησλ παινπηλΪθσλ (πφξηεο, παξΪζπξα, θεγγέηεο) ηνπνζεηνχληαη 

θηγθιηδψκαηα αζθαιεέαο, ραιχβδηλα, γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ θαη ειεθηξνζηαηηθΪ βακκΫλα. Σα 

παινθξχζηαιια ζα εέλαη δηπιΪ πΪρνπο 5 mm Ϋθαζην, κε δηΪθελν > 6 mm. 

 

  Όια ηα εμσηεξηθΪ θνπθψκαηα ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ αινπκέλην ειεθηξνζηαηηθάο βαθάο 

ιεπθνχ ρξψκαηνο, ά Ϊιινπ θαζ‟ ππφδεημε ηεο ΔπηβιΫπνπζαο Τπεξεζέαο. 
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  Οη δηαηνκΫο (πξνθέι) ησλ αινπκηλέσλ ησλ παξαζχξσλ ζα αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθΪησ 

ελδεηθηηθΫο ζεηξΫο, (κε επηζπκεηΫο ηηο κνξθΫο ΟΒΑΛ ηχπνπ): 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παξΪζπξα ησλ αηζνπζψλ εέλαη 2-θχιια επΪιιεια ζπξφκελα δηαζηΪζεσλ 1,95x1,20 m πεξέπνπ. 

 

 

Οη θεγγέηεο ηεο αέζνπζαο εέλαη δχν (2).  Ο θΪζε θεγγέηεο εέλαη δηαζηΪζεσλ 1,95x0,70m πεξέπνπ  

απνηεινχκελνο απφ δχν (2) θχιια επΪιιεια – ζπξφκελα. 

 

Οη εμσηεξηθΫο πφξηεο δηαζηΪζεσλ 1,00x2,20 m θαη αλνέγνπλ πξνο ηα Ϋμσ. Έρνπλ θιεηδαξηΪ 

αζθαιεέαο ηχπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβά, πεξηζηξΫθνληαη δε θαηΪ 180° ζηαζεξνπνηνχκελεο ζηελ 

αλνηρηά ζΫζε κε θαηΪιιειν αζθαιά ηξφπν ρσξέο λα πξνεμΫρνπλ απφ ηελ αέζνπζα. ΠξνβιΫπνληαη 

πΫληε (5) κεληεζΫδεο. Οη εμψπνξηεο Ϋρνπλ ηακπιΪ πιάξε ζην θΪησ κΫξνο θαη ηδακηιέθη δηπιφ ζην 

Ϊλσ  κΫξνο. 

ΠΪλσ απφ ηελ εμψπνξηα ζα ππΪξρεη ζηαζεξφο θεγγέηεο. 

Οη ηακπιΪδεο ησλ εμσζχξσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο 18mm 

ππελδεδπκΫλνη ακθέπιεπξα κε γαιβαληζκΫλε ιακαξέλα πΪρνπο 0,50 mm, ά απφ αληέζηνηρν παλΫιν 

πεηξνβΪκβαθα επελδπκΫλν ακθέπιεπξα κε γαιβαληζκΫλε ιακαξέλα πΪρνπο 0,50 mm. Οη πφξηεο 

Ϋρνπλ φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα – εμαξηάκαηα (φπσο π.ρ. ιΪζηηρα, βνπξηζΪθηα, παξεκβχζκαηα 

θ.ιπ.) φπνπ απαηηεέηαη, γηα ηελ Ϊξηηα ιεηηνπξγέα ηνπο. Ζ κνξθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζπξψλ 

θαη ησλ θεγγηηψλ εέλαη ζε αληηζηνηρέα κε ηηο ζεηξΫο ησλ παξαζχξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

2.1.15 Δμνπιηζκνέ κνλΪδσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο: 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) επέηνηρεο θξεκΪζηξεο ζηνλ ηνέρν Ϋλαληη ηνπ πέλαθα 

δηδαζθαιέαο. ΚξεκαζηαξΪθηα πέζσ ζηηο πφξηεο ησλ W.C.   

Θα Ϋρνπλ θσηηζκφ κε θσηηζηηθΪ θζνξηζκνχ (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

Θα ηνπνζεηεζνχλ κνλΪδεο ζΫξκαλζεο (ζεξκνπνκπνέ – convertors) ησλ 2000W θαηΪιιεια 

ζηεξεσκΫλεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θινπά ηνπο (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

Ππξνζβεζηάξαο μεξΪο θφλεσο ησλ 6 θηιψλ Pa6 (βι. Ζ/Μ πξνδηαγξαθΫο). 

 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C) 

 

Θα ππΪξρεη ηξέην κΫξνο [πξνζΪξηεκα W.C. - 2.00 x 3.00 κ.]ζε Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν ηκάκαηα. Θα 

πξνζαξκφδεηαη κε θνριέεο πΪλσ ζην ζθειεηφ ηεο θχξηαο αέζνπζαο θαη ζα κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη 

θαη σο μερσξηζηφ απηφλνκν ηκάκα εΪλ απαηηεζεέ, κεηΪ απφ ηελ απνζπλαξκνιφγεζά ηνπ απφ ηελ 

θχξηα αέζνπζα.  Ζ ΜνλΪδα ηνπ ρψξνπ πγηεηλάο (W.C.) ζα Ϋρεη εκβαδφλ 6 η.κ. κε ειΪρηζηε 

εμσηεξηθά δηΪζηαζε 3,00κ.  

Θα Ϋρεη επέπεδε ζηΫγε κε ραξαθηεξηζηηθΪ: 

α. ειΪρηζην εμσηεξηθφ χςνο 3,10 m 

β. ειΪρηζην εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο 2,70 m. 

 

Ο ηξφπνο θαηαζθεπάο ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θαζψο θαη ηα ζρεηηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

ηνπ, εέλαη έδηα, φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζηηο αληέζηνηρεο παξαγξΪθνπο ηεο ΜνλΪδαο ηεο 

Αέζνπζαο Γηδαζθαιέαο. 

 

ρεηηθΪ κε ην πξνζηΫγαζκα ηεο θπξέαο φςεο, θαη γηα ηα ζφθνξα, ηζρχνπλ φζα αλαγξΪθνληαη ζηελ 

§2.1.6.   

 

 Όζνλ αθνξΪ ζηα ηνηρψκαηα ηεο ΜνλΪδαο, ζηηο κνλψζεηο δαπΫδνπ θαη νξνθάο ηζρχνπλ φζα 

αλαθΫξνληαη ζηηο ζρεηηθΫο παξαγξΪθνπο ηεο πεξηγξαθάο ηεο Αέζνπζαο Γηδαζθαιέαο θαζψο θαη 

ΔΣΔΜ εηξΪ Δ2200 πξφκελα  

Alousyste

m 

εηξΪ 100 πξφκελα  

EUROPA εηξΪ 900 πξφκελα  

ALUMIL εηξΪ 9000 πξφκελα  

ΑΔΑ: Ψ80ΖΩΡΒ-ΣΡΜ



ζηελ Ζ/Μ κειΫηε. 

 

 Ζ ΜνλΪδα ησλ ρψξσλ πγηεηλάο απνηειεέηαη απφ δχν (2) ιεθΪλεο παηδηθΫο γηα λάπηα θαη 

Ϋλαλ (1) ληπηάξα ζε ρακειφ χςνο. Ζ επηθΪιπςε ηνπ δαπΫδνπ ηεο κνλΪδαο ζα εέλαη απφ θεξακηθΪ 

πιαθέδηα ελδεηθηηθψλ δηαζηΪζεσλ 20x20cm θαηεγνξέαο ζθιεξφηεηνο group 4, ειιεληθάο 

θαηαζθεπάο, επηθνιιεκΫλα ζην θφληξα πιαθΫ ζαιΪζζεο κε εηδηθά ειαζηηθά θφιια πιαθηδέσλ 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Ceramit – CM – 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθΪ πιαθΪθηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε 

αξκφ 0,50cm 

 

 

 

 

 

 

 ε θΪζε ζΫζε W.C. ζα ππΪξρεη ιεθΪλε επξσπατθνχ ηχπνπ, κε θΪιπκκα, δνρεέν (θαδαλΪθη) 

ρακειάο πέεζεο θαη ραξηνζάθε κεηαιιηθά επηληθεισκΫλε. ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε νη ρψξνη 

W.C. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παηδηΪ Νεπηαγσγεένπ, νπφηε ζα εθηειεζηεέ ηνπνζΫηεζε εηδψλ 

πγηεηλάο γηα λάπηα. 

ΠξνβιΫπεηαη Ϋλαο (1) ληπηάξαο ζηνλ αληέζηνηρν ρψξν. Ηδηαέηεξε πξνζνρά ζα δνζεέ ζηελ ζηάξημε 

ηνπ θαη ζηελ επαθά ηνπο κε ην εμσηεξηθφ παλφ. 

ΠΪλσ απφ θΪζε ληπηάξα ζα ηνπνζεηεέηαη θαζξΫθηεο κε ειΪρηζηεο δηαζηΪζεηο 400x600x5 ρηι.  

 

Σα δηαρσξηζηηθΪ παλφ ησλ ζΫζεσλ ησλ W.C. ζα εέλαη ηδέαο θαηαζθεπάο φπσο απηΪ ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνηρσκΪησλ, ζα Ϋρνπλ πΪρνο 30 ρηι. θαη‟ ειΪρηζηνλ θαη ζα απΫρνπλ απφ ην δΪπεδν 

20εθ. πεξέπνπ κΫρξη χςνπο 220εθ.  

 

Οη εμψζπξεο ησλ W.C. ζα εέλαη ηδέαο θαηαζθεπάο φπσο νη πφξηεο ησλ αηζνπζψλ. Θα Ϋρνπλ 

δηαζηΪζεηο 1,00x2,20κ. πεξέπνπ θαη ζα αλνέγνπλ πξνο ηα Ϋμσ. Οη εζψζπξεο ησλ W.C. δηαζηΪζεσλ 

0,80x2,20κ. ζα αλνέγνπλ πξνο ηα κΫζα θαη ζα απΫρνπλ απφ ην δΪπεδν 20εθ.  δει. ην θχιιν ηεο 

πφξηαο ζα εέλαη 0,70x2,00κ. Ζ θαηαζθεπά ηνπο ζα εέλαη φκνηα φπσο απηά ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ 

ησλ W.C. Οη θΪζεο ησλ ζπξψλ εμ αινπκηλένπ ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιαέζην κεηαιιηθφ 

γαιβαληζκΫλν ελ ζεξκψ ειΪρηζηεο δηαηνκάο 100x40x2mm θαη ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

 

Ζ θσηηζηηθά επηθΪλεηα εέλαη έζε κε ην 1/10 ηεο επηθΪλεηαο ηνπ δαπΫδνπ θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο 

επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ησλ θεγγηηψλ, (Ϋλαο γηα θΪζε ζΫζε W.C.) νη νπνένη εέλαη φινη αλΪ δχν 

επΪιιεινη. ΔιΪρηζηε δηΪζηαζε θεγγέηε: 0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκφο επηηπγρΪλεηαη κε ηΫζζεξα 

θσηηζηηθΪ ζψκαηα ππξΪθησζεο (“ρειψλεο” κε πιΫγκα πξνζηαζέαο) – 2 ζηελ νξνθά πΪλσ απφ 

θΪζε ρψξν W.C. θαη 2 πΪλσ απφ ηνλ ρψξν ησλ ληπηάξσλ. 

 

 

Ζ φιε ζχλδεζε ησλ κνλΪδσλ W.C. εμαζθαιέδεη πιάξε πγξνκφλσζε θαη ζηεγαλφηεηα. Σα 

επελδπηηθΪ πιηθΪ δαπΫδσλ θαη ηνέρσλ εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη εμαζθαιέδνπλ θαη απηΪ πιάξε 

πγξνκφλσζε θαη ζηεγαλφηεηα θαζψο θαη αλζεθηηθφηεηα θαηΪ ηελ ζπλαξκνιφγεζε – 

απνζπλαξκνιφγεζε. 

 

ΒΑΦΔ 

 

Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο (γαιβαληζκΫλε δηαηνκά ελ ζεξκψ), θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε κεηαιιηθά 

επηθΪλεηα γαιβαληζκΫλε ελ ζεξκψ ζα πξνζηαηεχνληαη κε βαθά, νη δε νξαηΫο (εζσηεξηθΫο – 

εμσηεξηθΫο) επηθΪλεηεο κε ρξψκαηα κε θαηΪιιειε πξνεξγαζέα γηα πξφζθπζε ζε γαιβαληζκΫλεο 

επηθΪλεηεο. 

Όια ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα φπσο θνιψλεο, αξκνθΪιππηξα, πεξηκεηξηθΫο πδξνξξνΫο, θ.ιπ. ζα εέλαη 

γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ θαη βακκΫλα ειεθηξνζηαηηθΪ. 

Όια ηα ρξψκαηα ζα εέλαη νηθνινγηθΪ θαη ηα πιηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζηιηθφλεο, ζηφθνη, 

καζηέρεο θ.ιπ.) ζα εέλαη κε ηνμηθΪ θαη νηθνινγηθΪ. 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
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Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθΪ πνπ πεξηΫρνπλ ακέαλην ά Ϊιιεο θαξθηλνγφλεο θαη ηνμηθΫο νπζέεο, φια 

δε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΪ ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθΪ ειΫγρνπ θαηαιιειφιεηαο. 

 

Όιεο νη κνλΪδεο ζα ζηεξεψλνληαη κε αζθαιεέο αγθπξψζεηο ζηηο πξνο ηνχην θαηαζθεπαζκΫλεο 

βΪζεηο, νη νπνέεο (αγθπξψζεηο) ζα απνηεινχλ ρσξηζηφ θεθΪιαην ηεο ηαηηθάο ΜειΫηεο. 

 

Οη βΪζεηο επέ ησλ νπνέσλ ζα εδξΪδνληαη νη κνλΪδεο θαη ησλ δχν ηχπσλ ζα απνηεινχληαη απφ 

πιΪθα εθ beton C20/25 επέ ηνπ εδΪθνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη ζην αληέζηνηρν εδΪθην.  

 

 

 

 

 

Ζ θαηαζθεπά ηνπ θΫξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κνλΪδσλ θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ, εμαζθαιέδεη πιάξε 

αθακςέα ησλ θνξΫσλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ ηνπο Ϋλαληη ησλ θαηαπνλάζεσλ θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ, 

θφξησζε, εθθφξησζε, εγθαηΪζηαζε, κεηεγθαηΪζηαζε θ.ιπ. Ζ αθακςέα πξνζδηνξέδεηαη αλαιπηηθΪ 

θαη απνηειεέ ρσξηζηφ θεθΪιαην ηεο ηαηηθάο ΜειΫηεο. 

 

Όιεο γεληθΪ νη κεηαιιηθΫο θαηαζθεπΫο απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκΫλν ελ ζεξκψ ρΪιπβα φπσο 

αλαθΫξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε Ϊξηζηεο πνηφηεηαο βαθά θαηφπηλ ηεο ελδεδεηγκΫλεο 

πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ πξνζηαζέα Ϋλαληη νμεέδσζεο, Ϋρνπλ δε θαηαιιάισο επεμεξγαζκΫλεο ηηο 

αθκΫο ηνπο ψζηε λα  κελ παξνπζηΪδνπλ γξΫδηα, εμνγθψκαηα, θαθφηερλα δηακνξθσκΫλεο απνιάμεηο 

θ.ιπ. γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 

 

Όιεο νη ζπγθνιιάζεηο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ κεηαμχ ηνπο γέλνληαη κε ζπγθφιιεζε ηφμνπ 

ζπλερνχο ξαθάο θαηΪ DIN 4100, κε ειεθηξφδηα Kb 7018. 

 

ηελ νξνθά ησλ κνλΪδσλ ππΪξρνπλ θαηΪιιεια Ϊγθηζηξα ψζηε λα κελ θαηαζηξΫθνληαη νη κνλΪδεο 

θαηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε θαη αλχςσζε. ΑπηΪ εέλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεέα ησλ κνλΪδσλ γηα πεξαηηΫξσ 

κεηαθνξΪ θαη επαλεγθαηΪζηαζε. Δπέζεο ζηε βΪζε ηνπο ππΪξρνπλ θαηΪιιεια Ϊγθηζηξα ά νπΫο κε 

ππνδνρά αζθαιεέαο γηα ηελ κεηαθνξΪ ησλ κνλΪδσλ κε πιαηθφξκεο θαη πεξνλνθφξα, 

απαγνξεπκΫλεο πΪζεο πξνεμνράο γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 

 

Οη ζπλδΫζεηο ησλ κνλΪδσλ κε ηελ ειεθηξηθά παξνρά θαζψο θαη ηα εμσηεξηθΪ δέθηπα απνρΫηεπζεο 

(ζηα W.C.) ησλ δηακνξθσκΫλσλ πηεξχγσλ πξνο ηα Γέθηπα Κνηλάο Χθειεέαο (Γ.Δ.Ζ, ΔΤΓΑΠ 

θ.ιπ.), δελ απνηεινχλ κΫξνο ηεο παξνχζαο Πξνκάζεηαο, αιιΪ ππνρξΫσζε ησλ ρνιεέσλ ά Γάκσλ. 

Χζηφζν ππνρξΫσζε ηνπ αλαδφρνπ εέλαη λα ππΪξρνπλ φιεο νη απαξαέηεηεο πξνδηαγξαθΫο θαη 

θαηαζθεπΫο ζηηο αέζνπζεο, ψζηε απηφ λα επηηεπρζεέ. 

 

 

Σα θαηαηηζΫκελα prospectus, φηαλ απηΪ δεηνχληαη απφ ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο 

Γηαθάξπμεο, ζα πξΫπεη λα εέλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. ε αληέζεηε πεξέπησζε 

ζα πξΫπεη ηα θαηαηηζΫκελα prospectus λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε λνκέκσο ζεσξεκΫλε 

γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ πξνζθΫξνληνο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα 

ζε απηΪ ζηνηρεέα ηαπηέδνληαη κε ηα ζηνηρεέα ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

 

Γχλαηαη λα δεηεζεέ νπνηνζδάπνηε εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεέ φηη ηα πιηθΪ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

 

Α) ΧΛΖΝΧΔΗ 

Σν δέθηπν χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεέ κε πιαζηηθνχο ζσιάλεο DN 15 κε πξνζηαηεπηηθά 
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επΫλδπζε. 

Θα ππΪξρεη αλακνλά ¾” κε δηαθφπηε γηα ζχλδεζε κε ην δέθηπν χδξεπζεο. ε θΪζε ππνδνρΫα ζα 

ππΪξρεη δηαθφπηεο επηρξσκησκΫλνο. 

 

Β) ΚΡΟΤΝΟΗ 

Θα εέλαη επηρξσκησκΫλνη, νξεηρΪιθηλνη. ην Ϊθξν ηνπο ζα θΫξνπλ ζπεέξσκα ά ξαθφξ γηα ζχλδεζε 

κε ειαζηηθφ ζσιάλα. Πξηλ απφ θΪζε θξνπλφ ζα ηνπνζεηεζεέ δηαθφπηεο – θακπΪλα. 

 

Γ) ΝΗΠΣΖΡΔ 

Οη ληπηάξεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνη απφ ιεπθά παιψδε πνξζειΪλε, ζα Ϋρνπλ νξζνγψλην ζράκα 

κε ζηξνγγπιεκΫλεο γσλέεο θαη νη δηαζηΪζεηο ζα εέλαη: 

Γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηΫο : 52x43 

Γηα λάπηα                                                   : 35x20 

Οη ληπηάξεο θΫξνπλ δηΪηαμε γηα ππεξρεέιηζε, δηακνξθσκΫλεο ζΫζεηο γηα ηνπνζΫηεζε ζαπνπληνχ 

θαη ηξχπα γηα λα πξνζαξκφδεηαη ε βαιβέδα εθθΫλσζεο Φ 1½” θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμάο 

εμαξηάκαηα: 

Βαιβέδα εθθΫλσζεο 

Παγέδα δηακΫηξνπ Φ 1¼” γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ληπηάξα κε ηνλ ζσιάλα απνρΫηεπζεο, νξεηρΪιθηλε, 

επηρξσκησκΫλε, πνπ λα θαζαξέδεηαη εχθνια. 

Διαζηηθφ πψκα κε αιπζέδα ρξσκΫ γηα ηελ Ϋκθξαμε ηεο ηξχπαο ηεο βαιβέδαο απνρΫηεπζεο. 

 

 

Γ) ΛΔΚΑΝΖ W.C. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οη ιεθΪλεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ ιεπθά παιψδε πνξζειΪλε κε ελζσκαησκΫλε παγέδα 

(ζηθψλη) θαη ζα Ϋρνπλ ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 

Δέδνο W.C. ΓηαζηΪζεηο (cm) Ύςνο  (cm) 

Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ – καζεηψλ  46x36 35 

Νεπέσλ 43x33 16 ά 35 

 

Θα ζπλνδεχνληαη επέζεο απφ: 

Πιαζηηθφ θΪζηζκα ιεπθφ κε θΪιπκκα 

Δηδηθφ εμΪξηεκα γηα πξνζαξκνγά ηεο ιεθΪλεο κε ην δνρεέν πιχζεο. Οη ιεθΪλεο ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ πιαζηηθΪ θαδαλΪθηα θαη ραξηνζάθεο. 

 

Δ) ΓΟΥΔΗΟ ΠΛΤΖ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνρεέα ρακειάο πέεζεο απφ εληζρπκΫλν ιεπθφ πιαζηηθφ ηα νπνέα ζα 

ηνπνζεηεζνχλ πΪλσ ζηε ιεθΪλε.  

 

Σ) ΥΑΡΣΟΘΖΚΖ 

Θα εέλαη κεηαιιηθά επηληθεισκΫλε θαη ζα ζπλνδεχεη θΪζε ιεθΪλε W.C. 

 

Ε) ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΣΟΗΥΟΤ 

πλνδεχνπλ θΪζε ληπηάξα. Θα Ϋρνπλ πΪρνο 4 mm θαη θηιΫην πΪρνπο 1cm, νη δε δηαζηΪζεηο ηνπο ζα 

εέλαη αλΪινγεο κε ηνλ ληπηάξα πνπ ζπλνδεχνπλ. 

ΚΪζε θαζξΫπηεο ζα ζηεξέδεηαη κε βέδεο θαη αληέζηνηρα θαιχκκαηα ρξσκΫ. 

 

 

ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

 

Θα θαηαζθεπαζηεέ κε πιαζηηθνχο ζσιάλεο U-PVC 6atm, κε εζσηεξηθά δηΪκεηξν γηα ηηο ιεθΪλεο 

Φ100 mm θαη γηα ηνπο ληπηάξεο Φ40 mm. Θα ππΪξρεη δέθηπν εμαεξηζκνχ γηα ηηο ιεθΪλεο κε 

πιαζηηθφ ζσιάλα Φ 75 mm. ΣΫινο ην φιν δέθηπν ζα θαηαιάγεη ζε αλακνλά γηα ηε ζχλδεζε κε ην 

δέθηπν πφιεο κε Φ100 mm. 

 

ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΒΡΗΧΝ 

 

Ζ απνξξνά ησλ φκβξησλ πδΪησλ ζα γέλεηαη απφ ηελ νξνθά κΫζσ ησλ θΪζεησλ θνηινδνθψλ. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Οη ειεθηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ησλ αηζνπζψλ, ησλ γξαθεέσλ θαη ησλ W.C. ζα γέλνπλ ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρχνπλ, ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηΫρλεο θαη ηεο επηζηάκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΓΟΚ θαζψο θαη ηηο επξσπατθΫο 

πξνδηαγξαθΫο. 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΪ ζα εέλαη πηζηνπνηεκΫλα κε δηεζλά Standards πνηφηεηαο. 

 

ΠΑΡΟΥΔ 

Έμσ απφ θΪζε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ζε πςειφ ζεκεέν ζα ππΪξρεη ζηεγαλφ θνπηέ 

δηαθιαδψζεσο κε αλακνλά ειεθηξηθνχ ζσιάλα γηα ζχλδεζε ηεο παξνρηθάο γξακκάο ηνπ 

ππνπέλαθα. Θα εέλαη κνλνθαζηθά 3Υ4mm2 θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επέζεκν πηζηνπνηεηηθφ, εθ‟ 

φζνλ δεηεζεέ. 

 

 

 

 

 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

ε θΪζε αέζνπζα ζα ππΪξρνπλ 6 θσηηζηηθΪ ζψκαηα ηχπνπ ζθΪθεο κε ιακπηάξεο led ά αληέζηνηρα 

θσηηζηηθΪ πΪλει led (κε επηζπκεηφ δεέθηε UGR<19) θαη ζε θΪζε W.C. ζα ππΪξρνπλ 6 θσηηζηηθΪ 

ζψκαηα ηχπνπ ρειψλαο κε πιΫγκα πξνζηαζέαο θαη ιακπηάξα led, ηθαλάο Ϋληαζεο θσηηζκνχ. ηηο 

εηζφδνπο ησλ αηζνπζψλ, ησλ γξαθεέσλ θαη ησλ W.C. ζα ππΪξρεη επέζεο Ϋλα θσηηζηηθφ ζψκα 

ηχπνπ ρειψλαο. Σα θσηηζηηθΪ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα W.C. θαη γεληθΪ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζα 

Ϋρνπλ θαηΪιιειν βαζκφ πξνζηαζέαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

ΦσηηζηηθΪ ιακπηάξσλ θζνξηζκνχ 

Δέλαη θσηηζηηθΪ ζψκαηα θαηΪιιεια γηα ιακπηάξεο θζνξηζκνχ ζράκαηνο ξΪβδνπ, ρξψκαηνο θσηφο 

34 (WHITE LIGHT ) θαη Ϋρνπλ βΪζε απφ ραιπβδνζσιάλα DKP, πΪρνπο 0,8mm βακκΫλε 

ειεθηξνζηαηηθΪ ελ ζεξκψ κε εηδηθφ ιαθ ζε ρξψκα ιεπθφ θαη ζηε ζπλΫρεηα ςεκΫλε κε ππΫξπζξεο 

αθηέλεο ζε ζεξκνθξαζέα 180℃. 

Ζ βΪζε ζα θΫξεη εζσηεξηθΪ ζπλαξκνινγεκΫλα θαη ειεθηξηθΪ ζπλδεδεκΫλα φια ηα φξγαλα αθάο 

ηνπ ιακπηάξα, δειαδά : 

Ππθλσηά γηα ηε βειηέσζε ηνπ ζπλεκηηφλνπ, θαηαζθεπαζκΫλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο VDE , 

παξ. 60 θαη γεκηζκΫλν κε εηδηθφ Ϊθιεθην κνλσηηθφ πγξφ θινθΫλ, ζα πεξηιακβΪλεη δε αληέζηαζε 

εθθνξηέζεσο ζπλδεδεκΫλε ελ ζεηξΪ. 

ηξαγγαιηζηηθφ πελέν αζφξπβνπ ηχπνπ. 

Δθθηλεηά Ϊξηζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ απφ ην εξγνζηΪζην ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξέαο 

ηνπ ιακπηάξα. 

Γχν ιπρληνιαβΫο βαξηΪο θαηαζθεπάο κε θαηΪιιειν ζχζηεκα γηα ηελ αζθαιά ζπγθξΪηεζε ηνπ 

θΪζε ιακπηάξα. Οη επαθΫο ησλ ιπρληνιαβψλ ζα εέλαη επαξγπξσκΫλεο, ελψ ηα κΫξε ά ηα 

εμαξηάκαηα πνπ δελ εέλαη βακκΫλα ζα Ϋρνπλ ππνζηεέ επηθαλεηαθά ρεκηθά επεμεξγαζέα, ψζηε λα 

κελ ζθνπξηΪδνπλ. 

ΓεληθΪ, ηα θσηηζηηθΪ ζψκαηα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ αηρκεξΫο γσλέεο θαη λα Ϋρνπλ 

επαξθά ζηεξεφηεηα θαη δηαζηΪζεηο, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη κε απνηΫιεζκα ηελ θαθά 

πξνζαξκνγά ηνπ ιακπηάξα ζηηο ιπρληνιαβΫο ηνπ. 

 

 

Ζ βΪζε θΪζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα Ϋρεη κηα ειεθηξηθά επαθά γηα ηελ γεέσζά ηνπ, νπΫο ζηάξημεο 

θαη νπΫο γηα ηελ εέζνδν ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδέσλ απφ επΪλσ. 

Δθ' φζνλ πξνβιΫπνληαη θσηηζηηθΪ κε πιαζηηθφ θΪιπκκα, απηφ ζα εέλαη εμ νινθιάξνπ αθξπιηθφ, 

αδηαθαλΫο κε ρξψκα γαιαθηεξφ. Ζ ζηεγαλνπνέεζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηεο κεηαιιηθάο ζθΪθεο ζα 

γέλεη κε ηελ παξεκβνιά θαηΪιιεινπ παξεκβχζκαηνο απφ αθξψδεο πιαζηηθφ. 

ηελ πεξέπησζε θσηηζηηθψλ κε πεξζηδσηφ θΪιπκκα ,απηφ ζα Ϋρεη πιαέζην απφ ραιπβδνΫιαζκα 

βακκΫλν κε ιαθ θνχξλνπ θαη θπςεινεηδά αθξπιηθά ζρΪξα ,πνπ δελ παξακνξθψλεηαη. 
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ΦσηηζηηθΪ θζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξένπ, εθηφο 

απφ ηα W.C θαζψο θαη φπνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ κειΫηε. 

Ο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη εέλαη ρσξέο θΪιπκκα ,γηα δχν ιακπηάξεο ησλ 36 W 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SIEMENS 5LJ 180 1 - 2C ά PHILIPS TMS 2 X 36 W. 

 

ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 

Οη ξεπκαηνδφηεο ζα εέλαη 16Α , 250V κε πιεπξηθΫο επαθΫο γηα ηελ γεέσζε, ηχπνπ ΟΤΚΟ κε 

θαπΪθη γηα ηηο αέζνπζεο θαη απινέ ΟΤΚΟ γηα ηνπο ρψξνπο ησλ αηζνπζψλ, γξαθεέσλ. Οη ζηεγαλνέ 

ξεπκαηνδφηεο ζα εέλαη 16Α, 250V κε πιαζηηθΫο επαθΫο γηα γεέσζε, ηχπνπ ΟΤΚΟ, ηζρπξνχ ηχπνπ, 

κε πξνζηαηεπηηθφ θΪιπκκα, θαηΪιιεινη εέηε γηα νξαηά ά γηα ρσλεπηά εγθαηΪζηαζε. 

ε θΪζε αέζνπζα ά γξαθεέν ζα ηνπνζεηεζνχλ 3 ξεπκαηνδφηεο (2 δεμηΪ θαη αξηζηεξΪ ηνπ πέλαθα θαη 

Ϋλαο ζηελ απΫλαληη πιεπξΪ). 

Δπέζεο ζε θΪζε γξαθεέν ζα ηνπνζεηεζεέ κέα πξέδα ηειεθψλνπ θαη κε ηειεθσληθνχ θαιψδην 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα αγσγνχο Φ 0,8 ρηι. κε αγσγφ γεέσζεο θαη κφλσζε απφ ζεξκνπιαζηηθά χιε 

PVC , ζσξΪθηζε κΫζσ ηαηλέαο αινπκηλένπ ά ραιθνχ ,ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 3Τ (ST) Τ. πνπ ζα 

θαηαιάγεη ζε εμσηεξηθφ θνπηέ ζηεγαλφ κε αλακνλά γηα ηε ζχλδεζε κε ην ηειεθσληθφ δέθηπν. 

ΣΫινο ζα ηνπνζεηεζνχλ ξεπκαηνδφηεο γηα ηα θιηκαηηζηηθΪ κεραλάκαηα. 

 

 

ΓΗΑΚΟΠΣΔ 

Οη δηαθφπηεο ζα εέλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ κε θνριέσζε (ΣΑΜΠΛΔΡ ) εμαηξεηηθάο θαηαζθεπάο 10Α , 

250V. Οη ζηεγαλνέ δηαθφπηεο ζα εέλαη 10Α , 250V πεξηζηξνθηθνέ, ηζρπξνχ ηχπνπ, θαηΪιιεινη γηα 

ζηεγαλά εγθαηΪζηαζε ρσλεπηά. Οη δηαθφπηεο ησλ αηζνπζψλ ζα εέλαη θνκκηηαηΫξ ελψ ησλ 

γξαθεέσλ θαη W.C. απινέ. 

 

 

 

 

 

 

       ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

ΚΪζε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ζα δηαζΫηεη Ϋλα ειεθηξηθφ πέλαθα επέηνηρν, κεηαιιηθφ, 

θαηαζθεπαζκΫλν απφ ιακαξέλα ςπρξάο εμΫιαζεο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ νξγΪλσλ ηνπ πέλαθα ζε 

θνξεέο δηπινχ Π, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ STAB SIEMENS 8 GD3 κε κεηαιιηθά πφξηα θαη κε 

πξνζηαζέα ΗΡ 30 θαηΪ DIN 40050. Μεηαιιηθφ πιαέζην πνπ ηνπνζεηεέηαη ζην εκπξφζζην κΫξνο ηνπ 

πέλαθα ,πΪλσ ζην νπνέν ζηεξεψλεηαη ε πφξηα ηνπ πέλαθα ,ε νπνέα θιεηδψλεη κε κεηαιιηθά 

θιεηδαξηΪ. 

Ζ πφξηα ζα εέλαη κνλφθπιιε. ΠιΪθα ζην εκπξφζζην κΫξνο ,πΪλσ ζηελ νπνέα ζα αλνηρζνχλ νη 

θαηΪιιειεο θΪζε θνξΪ ηξχπεο γηα ηα φξγαλα ηνπ πέλαθα. ηελ πιΪθα απηά ζα ππΪξρνπλ πηλαθέδεο 

απφ δειαηέλε κε επηληθεισκΫλν πιαέζην γηα ηελ αλαγξαθά ησλ θπθισκΪησλ ( π.ρ. θσηηζκφο 

Αέζνπζαο ). Ζ πιΪθα απηά ζα πξνζαξκφδεηαη ζην πιαέζην κε ηΫζζεξηο επηληθεισκΫλεο 

αλνμεέδσηεο βέδεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα βγαέλνπλ ρσξέο λα ππΪξρεη αλΪγθε λα βγαέλεη θαη ε πφξηα 

ηνπ πέλαθα. 

Σν πΪρνο ηεο ιακαξέλαο ηνπ εξκαξένπ ηνπ πιαηζένπ θαη ηεο πιΪθαο ηεο πφξηαο ζα εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ 1,00mm. 

Οη πέλαθεο ζα βαθζνχλ κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθάο βαθάο θαη κέα ηειηθά ζηξψζε απφ 

βεξλέθη ,ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζζεέ απφ ηελ Δπέβιεςε. 

Ζ θαηαζθεπά ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε ηα δηΪθνξα φξγαλα γηα δηαθνπά, ρεηξηζκφ, 

αζθΪιηζε, ελδεέμεηο θ.η.ι. λα εέλαη πξνζηηΪ κε επθνιέα κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ εκπξφζζησλ 

θαιπκκΪησλ ησλ πηλΪθσλ, λα εέλαη 

ηνπνζεηεκΫλα ζε θαλνληθΫο ζΫζεηο θαη λα εέλαη δπλαηά ε Ϊλεηε αθαέξεζε, ε επηζθεπά θαη ε 

επαλαηνπνζΫηεζά ηνπο, ρσξέο λα επεξεΪδνληαη ηα ππφινηπα φξγαλα πνπ βξέζθνληαη θνληΪ. 

Οη δπγνέ ησλ πηλΪθσλ πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεινη γηα ηελ ζηεξΫσζε αζθαιεηψλ θαη 

κηθξναπηνκΪησλ γηα ηελ πξνζαγσγά θαη απαγσγά ηνπ ξεχκαηνο. Ζ επηηξεπφκελε Ϋληαζε ζα εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ έδηα κε απηά πνπ επηηξΫπεηαη γηα ηνλ δηαθφπηε ηνπ πέλαθα. Όινη νη δπγνέ ζα θΫξνπλ 

θαη ζπιιεθηάξην δπγφ απφ ραιθφ γηα ηε γεέσζε θαη δπγφ γηα ηηο θΪζεηο θαη ηνλ νπδΫηεξν. 

Οη πέλαθεο ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ζην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο θαη ζα παξΫρνπλ Ϊλεζε ρψξνπ γηα 

ηελ ζχλδεζε ησλ θπθισκΪησλ. 
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Γέλεηαη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηελ θαιά θαη ζχκκεηξε εκθΪληζε ησλ πηλΪθσλ, γη‟ απηφ ζα ηεξεζνχλ νη 

εμάο αξρΫο: 

 

 

 

Σα ζηνηρεέα πξνζαγσγάο ησλ πηλΪθσλ ζα βξέζθνληαη ζην θΪησ κΫξνο ηνπ πέλαθα. 

Σα γεληθΪ ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα (δηαθφπηεο, αζθΪιεηεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπκκεηξηθΪ σο πξνο ηνλ 

θαηαθφξπθν Ϊμνλα ηνπ πέλαθα. 

Σα ππφινηπα ζηνηρεέα ζα εέλαη δηαηεηαγκΫλα ζε θαλνληθΫο νξηδφληηεο ζεηξΫο, ζπκκεηξηθΪ επέζεο 

πξνο ηνλ θαηαθφξπθν Ϊμνλα ηνπ πέλαθα. 

 

ην επΪλσ κΫξνο ησλ πηλΪθσλ θαη ζε ζπλερά νξηδφληηα ζεηξΪ ά ζεηξΫο ζα ππΪξρνπλ θιΫκελο, ζηα 

νπνέα ζα Ϋρνπλ νδεγεζεέ νη θΪζεηο, νη νπδΫηεξνη θαη νη γεηψζεηο θΪζε γξακκάο, κε ηΫηνην ηξφπν 

ψζηε, θΪζε γξακκά πνπ εηζΫξρεηαη ζηνλ πέλαθα λα ζπλδΫεηαη κε φινπο ηνπο αγσγνχο κφλν ζην 

θιΫκελο. Οη ζεηξΫο ησλ θιΫκελο ζα βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε, θΪζε ζεηξΪ 

πνπ εέλαη πην θΪησ λα βξέζθεηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βΪζνο ηνπ πέλαθα απφ φ,ηη ε 

πξνεγνχκελε ζεηξΪ. 

Οη εζσηεξηθΫο ζπξκαηψζεηο ζα νδεγνχληαη πξνο ην θιΫκελο απφ πέζσ Ϋηζη ψζηε, ε επΪλσ 

επηθΪλεηΪ ηνπο λα εέλαη ειεχζεξε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ θαισδέσλ. Οη γξακκΫο 

πνπ ραξαθηεξέδνληαη ζηα ζρΫδηα ζαλ εθεδξηθΫο ζα εέλαη πιάξεηο θαη ζπλερεέο κΫρξη ηα θιΫκελο. 

Ζ εζσηεξηθά ζπλδεζκνινγέα ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη Ϊξηζηε απφ ηερληθά θαη αηζζεηηθά Ϊπνςε, 

δειαδά  ηα θαιψδηα ζα αθνινπζνχλ νκαδηθΪ ά μερσξηζηΪ επζεέεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκΫο. ηα 

Ϊθξα ηνπο ζα εέλαη θαιΪ πξνζαξκνζκΫλα θαη ζθηγκΫλα κε θαηΪιιειεο βέδεο θαη πεξηθφριηα, δελ ζα 

παξνπζηΪδνπλ αδηθαηνιφγεηεο δηαζηαπξψζεηο θαη ζηα Ϊθξα ζα θΫξνπλ αξηζκνχο. Με κεγΪιε 

επέζεο πξνζνρά ζα γέλεη θαη ε πξφζδεζε ησλ θαισδέσλ ζε νκΪδεο, φπνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν. 

Οη δπγνέ ζα εέλαη ρΪιθηλνη, επηθαζζηηεξσκΫλνη, ζε ηππνπνηεκΫλεο δηαηνκΫο. 

Οη δηαηνκΫο ησλ θαισδέσλ θαη ησλ ρΪιθηλσλ ηεκαρέσλ εζσηεξηθάο ζπλδεζκνινγέαο ζα εέλαη 

επαξθεέο θαη ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειΪρηζηνλ πξνο απηΫο πνπ αλαγξΪθνληαη ζηα ζρΫδηα γηα ηηο 

αληέζηνηρεο γξακκΫο Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο. 

 

Ο ειΪρηζηνο εμνπιηζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα ζα εέλαη : 

1 ξαγνδηαθφπηεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ hager 2x40 Α 

1 ξειΫ δηαξξνάο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ hager 30mA – 2x40 Α 

1 κηθξναπηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο 

1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x16 Α γηα ην θχθισκα ξεπκαηνδνηψλ 

1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x10 Α γηα θΪζε ζεξκαληηθφ ζψκα 

1 απηφκαηε αζθΪιεηα WL 1x10 Α γηα ην θχθισκα θσηηζκνχ 

 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΗ 

Οη ειεθηξηθΫο θαισδηψζεηο ζα εέλαη ΝΤΜ 3x1.5 θαη 3x2.5 γηα θσηηζηηθΪ ζψκαηα θαη 

ξεπκαηνδφηεο αληέζηνηρα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πιαζηηθφ θαλΪιη αλΪινγεο δηαηνκάο 

δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, ελψ ηα θνπηηΪ ησλ δηαθνπηψλ θαη δηαθιαδψζεσλ ζα εέλαη πιαζηηθΪ ζηεγαλΪ. 

Οη ειεθηξηθΫο γξακκΫο ζα εέλαη επέηνηρεο. 

Ύζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηεο επέβιεςεο, νη γξακκΫο ζηελ νξνθά κπνξεέ λα κελ εέλαη νξαηΫο αιιΪ 

ηνπνζεηεκΫλεο κε εχθακπηνπο ζσιάλεο αλΪκεζα ζην πΪλει νξνθάο θαη ηελ θεξακνεηδά ιακαξέλα. 

ηηο δηειεχζεηο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ απφ ηα κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα ηεο θαηαζθεπάο θαη ηα πΪλει 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ειαζηηθνέ δαθηχιηνη γηα ιφγνπο αζθαιεέαο. 

 

ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟ - ΓΔΗΧΖ 

Ζ εγθαηΪζηαζε ηνπ αιεμηθΫξαπλνπ θαη ηεο γεέσζεο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ1197 

ά ην Δπξσπατθφ ENV61024-1. 

Γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ηνπο θεξαπλνχο πξνβιΫπεηαη ε ζσξΪθηζά κε ηε βνάζεηα γπκλψλ αγσγψλ 

Φ8mm απφ θξΪκα αινπκηλένπ (AlMgSi) κεηΪ ησλ αληέζηνηρσλ ζηεξηγκΪησλ αλΪ 50 εθ., πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζσξΪθηζε ηχπνπ θισβνχ κε ην νπνέν ζα ζπλδεζνχλ ηα κεηαιιηθΪ κΫξε . 

Ζ πξνζηαζέα ζα γέλεη γηα θΪζε κεκνλσκΫλε αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. ά γηα ζπζηνηρέα νηθέζθσλ. 

 

ΑΓΧΓΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
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ην δψκα (ζηΫγε) ησλ θηηξέσλ ζα εγθαηαζηαζεέ δέθηπν απφ γπκλφ αγσγφ Φ8mm απφ θξΪκα 

αινπκηλένπ (AlMgSi) ά ραιχβδηλν ζεξκΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν αγσγφ Φ8mm. 

Ο αγσγφο ζα ζπγθξαηεέηαη κε αλΪινγνπ πιηθνχ ζηεξέγκαηα αλΪ 50 εθ., πεξέπνπ κε ηελ αλΪινγε 

ζηεγαλνπνέεζά ηνπο. 

Σπρφλ ππεξπςσκΫλεο θαηαζθεπΫο ζα πξνζηαηεχνληαη ηδηαέηεξα κε αθέδεο. 

 

ΑΓΧΓΟΗ ΚΑΘΟΓΟΤ 

Γηα κεκνλσκΫλε Αέζνπζα - Γξαθεέν - WC . 

Σν δέθηπν πξνζηαζέαο ελψλεηαη ζε δχν δηακεηξηθΫο ζΫζεηο, κε αγσγνχο θαζφδνπ απφ θξΪκα 

αινπκηλένπ (AlMgSi ) ά ραιχβδηλν ζεξκΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν απφ γπκλφ αγσγφ Φ10mm, φπνπ 

θΪζε αγσγφο θαζφδνπ κεηΪ ησλ αληηζηνέρσλ ζηεξηγκΪησλ αλΪ 50 εθ θαηαιάγεη ζε Ϋλα εηδηθφ 

θξεΪηην αιεμηθεξαχλνπ κε δχν ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεηψζεσο αλΪ θξεΪηην. 

 

Γηεπθξηλέδεηαη φηη θΪζε κεκνλσκΫλε Αέζνπζα - Γξαθεέν – WC ζα θΫξεη δχν εηδηθΪ θξεΪηηα 

αιεμηθεξαχλνπ κε δχν ρΪιθηλα ειεθηξφδηα γεηψζεσο αλΪ θξεΪηην. ΚΪζε αγσγφο θαζφδνπ πξηλ απφ 

ηελ εέζνδφ ηνπ ζην Ϋδαθνο θαη κΫρξη χςνπο 2m ζα πεξηβιεζεέ κε γαιβαληζκΫλν ζσιάλα Φ 1 1/4'‟.  

 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΗΧΖ 

Ο θΪζε αγσγφο γεέσζεο ζα θαηαιάγεη ζε εηδηθΪ θξεΪηηα αιεμηθεξαχλνπ, δειαδά γηα κεκνλσκΫλε 

Αέζνπζα - Γξαθεέν - WC δχν ηνπιΪρηζηνλ θξεΪηηα αλΪ αέζνπζα, γξαθεέν ά W.C. κε δχν ρΪιθηλα 

ειεθηξφδηα γεηψζεσο αλΪ θξεΪηην. 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη, κε εηδηθφ γεησζφκεηξν λα ειΫγμεη ηελ αληέζηαζε πνπ δελ πξΫπεη λα 

εέλαη κεγαιχηεξε απφ 10 Χ.  

Με ηελ παξαιαβά ν πξνκεζεπηάο ζα βεβαηψζεη εγγξΪθσο φηη ε αληέζηαζε δελ εέλαη κεγαιχηεξε 

απφ 10 Χ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ηνπνζεηνχληαη αέζνπζεο – γξαθεέα – W.C. ζε ζεηξΪ 

(ζπζηνηρέα νηθέζθσλ), ν αξηζκφο ησλ θξεαηέσλ κε ηα αληέζηνηρα δηπιΪ ρΪιθηλα ειεθηξφδηα 

γεέσζεο αλΪ θξεΪηην, ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ φζνο ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ, ά γξαθεέσλ ά W.C. ζπλ 

Ϋλα. ηα ζεκεέα ζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ θαζφδνπ κε ηα δχν ειεθηξφδηα ραιθνχ αιεμηθεξαχλνπ ζα 

ηνπνζεηεζεέ δηκεηαιιηθφ Ϋιαζκα γηα ηελ απνθπγά ειεθηξφιπζεο. 

 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

Ζ ζΫξκαλζε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ησλ γξαθεέσλ ζα γέλεη κε κνλΪδεο ζΫξκαλζεο 

(ζεξκνπνκπνέ - convectors) ησλ 2000W θαηΪιιεια ζηεξεσκΫλεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θινπά 

ηνπο. Οη ζεξκνπνκπνέ – convectors ζα ζπλεξγΪδνληαη κε ζεξκνζηΪηε ρψξνπ θαη ρξνλνδηαθφπηε. Ο 

αξηζκφο ησλ ζεξκνπνκπνέ – convectors (ησλ 2000W Ϋθαζηνο) γηα ηελ αέζνπζα δηδαζθαιέαο ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ κειΫηε ζΫξκαλζεο γηα δψλε Γ. 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ  

ΓΔΝΗΚΑ 

Διάθζεζαλ ππ‟ φςε ν Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζέαο Κηηξέσλ Π. 71/1988 (ΦΔΚ 32 Σ.Α. ηεο 

17/2/1988), ηα Παξαξηάκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ππ‟ αξηζ. 3/1980 Ππξνζβεζηηθάο ΓηΪηαμεο, νη 

ζρεηηθνέ θαλνληζκνέ ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 

ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε επεηδά ε αέζνπζα ζα ρξεζηκνπνηεζεέ σο Νεπηαγσγεέν ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 7 παξ. 4.4 ηνπ Π.Γ. 71/1988, απαηηεέηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλέρλεπζεο, πνπ 

πεξηιακβΪλεη πέλαθα κε κπαηαξέα, θαξνζεηξάλα, αληρλεπηά θαπλνχ, κπνπηφλ ππξαζθΪιεηαο, 

θσηηζηηθφ αζθαιεέαο θαη ππξνζβεζηάξα θφλεσο 6kg. Ζ απνδεκέσζε γηα ηελ πξνκάζεηα θαη 

εγθαηΪζηαζε ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο ππξαλέρλεπζεο, βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν θαη δελ 

απνδεκηψλεηαη ηδηαέηεξα. Ζ παξΪδνζε γέλεηαη κε ην απηφκαην ζχζηεκα ππξαλέρλεπζεο 

εγθαηεζηεκΫλν πιάξσο θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 

 

ΜΟΝΗΜΟ ΤΓΡΟΓΟΣΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ – ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΚΑΣΑΒΔΖ 

χκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 4.3 θαη 4.5 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ . 71/1988, δελ απαηηεέηαη κφληκν 

πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δέθηπν θαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. 
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ΦΟΡΖΣΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 

Θα ηνπνζεηεζεέ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο ππξνζβεζηάξαο ΡΑ6 μεξΪο θφλεσο ζε θΪζε αέζνπζα θαη ζε 

θΪζε ρψξν πγηεηλάο (W.C.), θνληΪ ζηελ Ϋμνδν. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιεένπ εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξάζε θαη ζηελ θαηΪιιειε ζπληάξεζά ηνπο. 

 
Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο , νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:  
 
 
    

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜO 

ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΥαηδεδΪθε & Γάκεηξνο 

192 00 Διεπζέλα 

Σ. 210-5537317 

email: texniki@elefsina.gr 

 

ΜΔΛΔΣΖ:  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ»   
 

 

 

  

 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (24%) 
 

57.258,07 €  
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΓΗΑΠΡΑΜΑΣΔΤΖ ΥΧΡΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 32,παξ2.γ: „ΛΟΓΧ 

ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΖ‟ ΣΟΤ  Ν.4412/2016 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ 

ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C.) ΣΟ 10
ν
 ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

& 5
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 71.000,00€ 

 

 

CPV ΔΡΓΟΤ: 44211000-2 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 91/2020 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο  

Ο Γάκνο Διεπζέλαο Ϋρεη πξνγξακκαηέζεη θαη κε ηελ παξνχζα εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα θαη 

ηνπνζΫηεζε αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ρψξσλ πγηεηλάο ζην 10
ν
 Νεπηαγσγεέν θαη 5

ν
 Γεκνηηθφ 

Διεπζέλαο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεζκνζΫηεζε σο ππνρξεσηηθάο 

ηεο Πξνζρνιηθάο Δθπαέδεπζεο. ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζρνιηθΫο κνλΪδεο ηνπ Γάκνπ Διεπζέλαο Ϋρνπλ 

θαηαγξαθεέ ζεκαληηθΪ δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αδπλακέα ζηΫγαζεο ησλ καζεηψλ ζηηο 

ππΪξρνπζεο αέζνπζεο θαη ηελ Ϊκεζε αλΪγθε εμεχξεζεο λΫσλ αηζνπζψλ γηα ηελ ρξεζηκνπνέεζε 

ηνπο ζην δηδαθηηθφ Ϋηνο 2020-2021. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο Πξνκάζεηαο - ΔγθαηΪζηαζεο εέλαη ε ηνπνζΫηεζε δχν (2) 

πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ αηζνπζψλ θαη ελφο (1) ρψξνπ πγηεηλάο (W.C.), γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζηΫγαζεο ζην 10
ν
 Νεπηαγσγεέν & ζην 5

ν
 Γεκνηηθφ Διεπζέλαο ιφγσ ηεο 

εθαξκνγάο ηεο δέρξνλεο πξνζρνιηθάο εθπαέδεπζεο ζην Γάκν Διεπζέλαο απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 

2020-2021 ψζηε λα αληηκεησπηζηεέ ην ζηεγαζηηθφ δάηεκα ησλ ζρνιεέσλ γηα ηηο επφκελεο ρξνληΫο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε παξνχζα αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε: 

κηαο (1) αέζνπζαο δηδαζθαιέαο «ηχπνπ Α» κε ρψξν πγηεηλάο (W.C.) δηαθφξσλ ζπζηεκΪησλ 

ειαθξΪο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπάο κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο εγθαηαζηΪζεηο ζηελ ππΪξρνπζα 

κνλΪδα ηνπ 10
νπ

 Νεπηαγσγεένπ Διεπζέλαο ζην Ο.Σ. 313 πεξηθιεηφκελν απφ ηηο νδνχο Ρ. Φεξξαένπ, 

Φ. Φνπηξά, Η. ΠαπαγηΪλλε θαη Γ. Αθξέηα.  

κηαο (1) αέζνπζαο δηδαζθαιέαο «ηχπνπ Α» δηαθφξσλ ζπζηεκΪησλ ειαθξΪο ιπφκελεο 
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πξνθαηαζθεπάο κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο εγθαηαζηΪζεηο ζηελ ππΪξρνπζα κνλΪδα ηνπ 5
νπ

 

Γεκνηηθνχ ζρνιεένπ Διεπζέλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιά ησλ νδψλ Δζληθάο ΑληηζηΪζεσο & 

ΣξηπηνιΫκνπ.   

 

πγθεθξηκΫλα ζα εγθαηαζηαζνχλ: 

Έλαο νηθέζθνο δηαζηΪζεσλ (42,00ηκ) φπνπ  ε Αέζνπζα δηδαζθαιέαο εέλαη 36,00ηκ (6κx6κ) θαη ν 

ρψξνο ηνπ  WC εέλαη 6,00ηκ (2κx3κ) ζηελ ζρνιηθά κνλΪδα ηνπ 10
νπ

 Νεπηαγσγεένπ Διεπζέλαο. 

Έλαο νηθέζθνο δηαζηΪζεσλ 6κx6κ (36,00ηκ) σο Αέζνπζα δηδαζθαιέαο ζην 5
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιεέν 

Διεπζέλαο. 

 

Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ, ηελ αζθαιά κεηαθνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ρψξσλ 

πγηεηλάο κε φ,ηη απαηηεζεέ (ζε εξγαζέα θαη πιηθΪ) γηα ηελ αζθαιά επηθΪζηζε /ηνπνζΫηεζά ηνπο ζην 

Ϋδαθνο ά ζε θαηΪιιειε βΪζε απφ ζθπξφδεκα (νξηδφληηα θαη κε αζθΪιεηα). 

 

Ηζρχεη θαη ζα πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη ε Σερληθά Πξνδηαγξαθά φπσο απηά εγθξέζεθε κε ηελ 

Απφθαζε 273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΚ Α.Δ. 

 

 

Άξζξν 2
ν
 : Ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο  

Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο δηΫπεηαη απφ: 

 

Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και υπηρεςιών», όπωσ 
τροποποιήθηκε και ιςχφει. 
Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαφγεια». 
Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει 
ςήμερα 
Το Ν.2690/1999 «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 
Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 
τροποποιήθηκε και ιςχφει 
Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τησ Επιμελητηριακήσ 
Νομοθεςίασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει 
Το Ν. 4690/2020, άρθρο 24 «Προμήθεια αιθουςών προςχολικήσ εκπαίδευςησ και ςυναφοφσ 
εξοπλιςμοφ και προςαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών ςταθμών 
Το Ν. 4610/2019, άρθρο 220 «καταςκευή αιθουςών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή τησ  
δίχρονησ προςχολικήσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ 
 

 

Άξζξν 3
ν
 : πκβαηηθΪ ζηνηρεέα  

Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο εέλαη: 

Σερληθά Έθζεζε-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 

Πξνυπνινγηζκφο κειΫηεο  

πγγξαθά ππνρξεψζεσλ 

Ζ πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

 

 

Άξζξν 4
ν
 : Σξφπνο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο απηάο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ µε ηε δηαδηθαζέα ηεο ΓηαπξαγκΪηεπζεο 

ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε ηνπ Ϊξζξνπ 32 παξ2γ‟ ιφγσ θαη‟ επεέγνπζαο αλΪγθεο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη κε  θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο 

πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά ζα ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη 

θξαηάζεηο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλΫλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κε 

ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πνπ ζα εθδέδεηαη κεηΪ ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ πιηθψλ 
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Άξζξν 5
ν 
: ΠξνζθνξΫο  

Σερληθά ΠξνζθνξΪ  

ΓεληθΪ: 

Όια ηα πιηθΪ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εέδε απηΪ θαη 

ελδεηθηηθΪ (θη φρη πεξηνξηζηηθΪ) λα θαιχπηνπλ ηα πξφηππα πνπ αλαθΫξνληαη ζηε κειΫηε ζε 

επηκΫξνπο ζεκεέα. Ο Γάκνο Διεπζέλαο ζα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα  ειΫγμεη θαη λα δηαζηαπξψζεη ηε 

ζπκκφξθσζε απηά, ζε νπνηνδάπνηε Ϋιεγρν εξγαζηεξηαθφ ά κε, νπνηαδάπνηε ζηηγκά κε Ϋμνδα ηνπ 

Αλαδφρνπ) 

Ζ εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ησλ πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ νηθέζθσλ (αέζνπζαο θαη ρψξνπ 

πγηεηλάο) θαη ε εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλε 

θαηΪ ΔΝ ΗSO 9001:2008. 

Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο θαζ‟ φιε ηε 

δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλΫλα ιφγν. Οη 

ελδηαθεξφκελνη εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνη γηα ηελ νξζά ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 

βαζηδφκελνη ζηα ζηνηρεέα ηεο κειΫηεο. Θα πξΫπεη επέζεο λα  ζπκπιεξψζνπλ (ελππφγξαθα) ην 

«Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο» φπσο απηφ ζα δηαηέζεηαη απφ ην Γάκν Διεπζέλαο πξνο φινπο 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο επηηξνπάο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

Άξζξν 6
ν 
: ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο  

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα πεξηΫρεη ν θΪθεινο κε ηέηιν 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» εέλαη ηα εμάο: 

 

Σν Ϋληππν ΣΔΤΓ, θαη 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ : 

Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Πξνκεζεπηά ά ηνπ θαηαζθεπαζηά ά θαη ησλ δχν ζηελ νπνέα ζα 

δειψλνληαη: 

φηη ν ρξφλνο εγγπάζεσο γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο (γηα αέζνπζα θαη ρψξν 

πγηεηλάο W.C.) νξέδεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε «έλαληη θζνξάο ζην ρξόλν, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή», 

ζα αλαγξΪθεηαη φηη σο Ϊλσ εγγχεζε «θαιύπηεη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ 

νηθίζθνπ, ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδωζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ηα ηνηρώκαηα θαη ηε ζηέγε 

έλαληη ζηεγαλόηεηαο, ηα θνπθώκαηα θαη ηα θηγθιηδώκαηα όζνλ αθνξά ηελ εμωηεξηθή αιινίωζε ηνπο 

ιόγω θπζηθώλ ζπλζεθώλ θαζώο θαη θάζε άιιν ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία θαη ζα εθπιεξώλεη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη πξνκεζεύεηαη» 

ζα αλαγξΪθεηαη φηη σο Ϊλσ εγγχεζε «θαιύπηεη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ θαη απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ηηο δηακνξθωκέλεο βάζεηο 

έδξαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηνύηνπ, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, βιάβε ή 

αδηθαηνιόγεηε θζνξά ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο βάζεο έδξαζεο (πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ή ζηε ζέζε πνπ 

ζα ηελ ηνπνζεηήζεη θαηόπηλ ππόδεημεο από ηελ Τπεξεζία), εθηόο εάλ απηή πξνέξρεηαη από αλωηέξα 

βία ή θαθή ρξήζε νπόηε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο». 

ζα αλαγξΪθεηαη φηη «Η θαιή ιεηηνπξγία ηωλ ζεξκαληηθώλ ζωκάηωλ κε ρξόλν εγγπήζεωο ηα δύν (2) 

έηε από ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή» 

ζα αλαγξΪθεηαη φηη «Οη αλωηέξω εγγπήζεηο θαη Τπεύζπλεο Δειώζεηο όηαλ απηέο εθδίδνληαη ή 

ππνγξάθνληαη από Καηαζθεπαζηέο (ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) δελ αλαηξνύλ ηελ επζύλε ηνπ 

Αλαδόρνπ/Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ Δ. Υαιαλδξίνπ» 

 

Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «ε εγγύεζε θαιύπηεη θαη’ ειάρηζην δύν (2) έηε ην απηόκαην ζύζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο, ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο Πξνκήζεηαο, 

παξαδνκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία» 

Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο ζα θαηαηεζνύλ πιήξεηο θαη 

αλαιπηηθέο κειέηεο ηωλ κνλάδωλ (ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΜΕΛΕΣΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, ΜΕΛΕΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ, 
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ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΟΤ, ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ζύκθωλα κε 

ηνλ Καλνληζκό (ΚΕΝΑΚ) 2017, θιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο θαηά Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο.» 

 

Θα αλαγξΪθεηαη επέζεο φηη «O αλάδνρνο δελ ζα θάλεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

αδεηνδνηεζνύλ νη ρώξνη πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη νηθίζθνη, 

εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Τπεξεζία, κε ηελ έθδνζε Άδεηαο Δόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο βάζεη ηνπ 

Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην αξ. 29, παξ. 2ε , κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ηδίνπ» 

Αληέγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηΪ ΔΝ ΗSO 9001:2008 γηα ηελ εηαηξεέα/εηαηξεέεο θαηαζθεπάο 

ησλ πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ νηθέζθσλ αέζνπζαο θαη ρψξνπ πγηεηλάο W.C. 

 

Άξζξν 7
ν
: χκβαζε 

Ζ ζχκβαζε ηέζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηελ θαηΪζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, θαη ε εκεξνκελέα πεξΪησζεο ηεο πξνκάζεηαο εέλαη ζε δχν (2) 

εκεξνινγηαθνχο κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο ησλ νηθέζθσλ ζηα 

ζεκεέα πνπ ζα ππνδεέμνπλ νη ππεξεζέεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ: 

Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

Παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ (πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο. 

Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο. 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ νηθέζθσλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, 

εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

Άξζξν 8
ν
: Δθπφλεζε κειεηψλ  

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα  θαηαζΫζεη ζην πιαέζην ηεο παξΪδνζεο πιάξεηο θαη αλαιπηηθΫο 

κειΫηεο ησλ κνλΪδσλ (ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΜΔΛΔΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ, 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ, ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟΤ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ζχκθσλα 

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΚΔΝΑΚ) 2017, θ.ιπ.) ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο θαηΪ Νφκν κειεηεηΫο 

κεραληθνχο. 

O αλΪδνρνο ζα θΪλεη ηηο ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο πξνθεηκΫλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζέα φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθέζθνη, εθφζνλ απαηηεζεέ απφ ηελ 

Τπεξεζέα, κε ηελ Ϋθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο Μηθξάο Κιέκαθαο βΪζεη ηνπ Ν.4495/2017 (ΦΔΚ 

167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζέα ηνπ δνκεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο» θαη ζπγθεθξηκΫλα ην αξ. 

29, παξ. 2ε 

 

 

 

 

Άξζξν 9
ν
: Δγγπάζεηο  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ.1β ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ πΫληε επέ ηνηο εθαηφ 

(5%) επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηά εηδηθφηεξα νξέδεη. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΪ απφ 

δψδεθα (12) εκεξνινγηαθνχο κάλεο, εθφζνλ Ϋρεη ζπληειεζηεέ ε νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 
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παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά θαηΪ ηελ παξΪδνζε. ΔΪλ 

ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά 

ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ηεο σο Ϊλσ εγγχεζεο γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ παξαηεξάζεσλ. 

ρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο νη ζπκκεηΫρνληεο, ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηηο 

αληέζηνηρεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο νη νπνέεο πεξηγξΪθνληαη θαη ζην Ϊξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

Γηαθάξπμεο 

 

Οη αλσηΫξσ εγγπάζεηο θαη Τπεχζπλεο Γειψζεηο φηαλ απηΫο εθδέδνληαη ά ππνγξΪθνληαη απφ 

ΚαηαζθεπαζηΫο (ά εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο) δελ αλαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ/Πξνκεζεπηά 

Ϋλαληη ηνπ Γ. Υαιαλδξένπ. 

Άξζξν 10
ν
: ΠνηληθΫο ξάηξεο – Έθπησζε αλαδφρνπ  

Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ αλΪζεζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιένπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ: 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16 (άηνη εΪλ ν αλΪδνρνο δελ 

πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ζχκβαζε, κΫζα ζηε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε). 

β) ζε πεξέπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξΫδσζε ά 

αληηθαηΫζηεζε ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεχαζε ά ζπληάξεζε απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 

ηνπ λ.4412/16. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, (άηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ) χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρά εμεγάζεσλ, νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΔπηπιΫνλ κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε ά ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηΪζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε. 

β) πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11
ν
: Σξφπνο πιεξσκάο   

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεη, κεηΪ ηελ νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά παξαιαβά ησλ παξαδνηΫσλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπά παξαιαβάο ηεο Τπεξεζέαο, πνπ 

εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά εέλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππΫξ ηεο Τπεξεζέαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο ησλ πιηθψλ.  

γ) ΛνηπΪ, θαηΪ πεξέπησζε, δηθαηνινγεηηθΪ. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγένπ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην 

Ν.4270/2014 

«ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ  πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ ππφ πξνκάζεηα  εηδψλ  ζα γέλεηαη γηα ην 100% ηεο αμέαο ηνπ εθΪζηνηε 

ηηκνινγένπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθΪ Πξσηφθνιια Παξαιαβάο απφ ηηο αξκφδηεο ΔπηηξνπΫο. 

 

 

 

Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγένπ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα 

ηεο πξνκάζεηαο θαη γηα θαλΫλα ιφγν θαη ζε θακέα αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. 

 
Άξζξν 12

ν 
: Φφξνη, ηΫιε, θξαηάζεηο  

Ο αλΪδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξΫησο ηνπο θφξνπο, 

ηΫιε δαζκνχο θαη θξαηάζεηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, Γάκσλ θαη θνηλνηάησλ ά ηξέησλ, ζχκθσλα κε 
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ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνένο βαξχλεη ηνλ Γάκν. 

 

Άξζξν 13ν : Παξαιαβά – ΠαξΪδνζε 

Ζ παξαιαβά ησλ νηθέζθσλ ζα γέλεηαη απφ ηελ νηθεέα επηηξνπά παξνπζέα ηνπ αλαδφρνπ ζηα ζεκεέα 

πνπ Ϋρνπλ ππνδεηρζεέ απφ ην Γάκν Διεπζέλαο. Σα ππφ παξαιαβά εέδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηά 

εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά θαηΪ ηα αλαιπηηθΪ πεξηγξαθφκελα ζηε 

ΜειΫηε θαη ηα ΣΔΤΓ. 

ΔΪλ θαηΪ ηελ παξαιαβά δηαπηζησζεέ απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά 

ειαηηψκαηα, ε επηηξνπά παξαιαβάο κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξαιακβαλφκελεο 

πνζφηεηαο ά  

 

νιφθιεξνπ ηνπ εέδνπο θαη ν αλΪδνρνο ζα εέλαη ππνρξεσκΫλνο ρσξέο θακέα απνδεκέσζε λα 

αληηθαηαζηάζεη εθ λΫνπ, ην ζχλνιν ά ην κΫξνο απηψλ, κΫζα ζε δΫθα (10) εκΫξεο, αθφηνπ 

δηαπηζησζεέ ε παξΪβαζε ζηα αλσηΫξσ. Αλ ε αλσηΫξσ πξνζεζκέα παξΫιζεη Ϊπξαθηε, ν αλΪδνρνο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ Ϋρεη θαηαζΫζεη, εθπέπηεη απηνδέθαηα ππΫξ ηνπ Γάκνπ. Οη 

λΫεο δαπΪλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ (Ϋμνδα απνζηνιάο – κεηαθνξΪο, λΫα πιηθΪ θιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ 

αλΪδνρν. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Τπεξεζέα ζηελ νπνέα ζα δνζεέ ην θΪζε πξνκεζεπφκελν εέδνο δηαηεξεέ ην 

δηθαέσκα (αθφκα θαη κεηΪ ηελ ππνγξαθά ζχκβαζεο πξνκάζεηαο) λα δηαζηαπξψζεη ηε γλεζηφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θΪζε εέδνπο. 

Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ειΫγρνπ ησλ νηθέζθσλ, φπνπ θαη φπνηε απηά θξέλεη απαξαέηεην, 

κε νπνηνδάπνηε κΫζν ρσξέο πξνεγνχκελε εηδνπνέεζε ηνπ αλαδφρνπ. ΔΪλ απνθαζηζηεέ λα 

δηεμαρζνχλ εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη απηνέ ζα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ εληνιάο ηεο Τπεξεζέαο θαη ζα 

εθηειεζηνχλ κε κΫξηκλα θαη Ϋμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε ΓηαπηζηεπκΫλν Δξγαζηάξην επηινγάο ηνπ Γ. 

Υαιαλδξένπ. 

Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ειΫγρσλ θαη πηζηνπνηάζεσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

 

Υξφλνο παξΪδνζεο: Ζ εκεξνκελέα πεξαέσζεο νινθιεξσκΫλεο παξΪδνζεο ηεο ζπλνιηθάο 

πξνκάζεηαο νξέδεηαη ζε δχν (2) εκεξνινγηαθνχο κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ νηθέζθσλ νξέδεηαη, κεηΪ απφ ζπλελλφεζε ηνπ πξνκεζεπηά κε ηελ 

Δπηηξνπά Παξαιαβάο ε ζχλζεζε ηεο νπνέαο ζα ηνπ Ϋρεη θνηλνπνηεζεέ απφ ηνλ Γάκν ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 206,207,208,209ηνπ Ν.4412/2016. 

                                       

 Δγθρίλεη ηοσς όροσς ηες πρόζθιεζες κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρσξίο δεκνζίεπζεο ιόγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. 91/20 ηερληθή κειέηε ηνπ 
Σκήκαηνο Μειεηώλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο , νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:  

                                  ΠΡΟΚΛΖΖ  
 

Καλεί τνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάζεζε γηα ηελ «ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΣΗ  ΥΟΛΙΚΧΝ ΑΙΘΟΤΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 
ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ»  κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρσξίο δεκνζίεπζε , ιόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα  ηεο πξνκήζεηαο  θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ αξηζ. 91/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο: 
ν  Γήκνο Διεπζίλαο έρεη αλάγθε λα εμαζθαιίζεη δπν (2) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη έλαλ 
(1) ρώξν πγηεηλήο γηα ην 10ν Νεπηαγσγείν Διεπζίλαο & ην 5ν Γεκνηηθό Διεπζίλαο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζεζκνζέηεζε σο ππνρξεσηηθήο ηεο 
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021. 
 
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ : πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δύν αηζνπζώλ 36 η.κ. ε θαζεκία θαη ελόο 
ρώξνπ πγηεηλήο W.C. 6 η.κ. ζηηο θάησζη ζρνιηθέο κνλάδεο. 
ηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 313 πεξηθιεηόκελν 
από ηηο νδνύο Ρ. Φεξξαίνπ, Φ. Φνπηξή, Ι. Παπαγηάλλε θαη Γ. Αθξίηα.  
ηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ 
ζπκβνιή ησλ νδώλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο & Σξηπηνιέκνπ.   
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Όπσο αλαθέξζεθε ζηα παξαπάλσ, αληηθείκελν ηνπ παξόληνο αηηήκαηνο είλαη ε 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δύν (2) αηζνπζώλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο θάησζη 
ζρνιηθέο κνλάδεο:  
 
κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» κε πξνζαξηώκελν ρώξν πγηεηλήο (W.C.) 
δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 313 
πεξηθιεηόκελν από ηηο νδνύο Ρ. Φεξξαίνπ, Φ. Φνπηξή, Ι. Παπαγηάλλε θαη Γ. Αθξίηα.  
κηαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνπ Α» δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο 
πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 5νπ 
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο & Σξηπηνιέκνπ.   
 
πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνύλ: 
Έλαο νηθίζθνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 42,00ηκ όπνπ ε Αίζνπζα δηδαζθαιίαο είλαη 36,00ηκ 
(6κx6κ) θαη ν πξνζαξηώκελνο ρώξνο ηνπ  WC είλαη 6,00ηκ (2κx3κ) ζηελ ζρνιηθή κνλάδα 
ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Διεπζίλαο. 
Έλαο νηθίζθνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ (36,00ηκ) σο Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην 5ν Γεκνηηθό 
ζρνιείν Διεπζίλαο. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 
κηαο κνλάδαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνο Α» κε πξνζαξηώκελν ρώξν πγηεηλήο 
(W.C.)  δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε, ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία κε όηη απηό απαηηεί ζηελ ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ 
Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 313 πεξηθιεηόκελν από ηηο νδνύο Ρ. Φεξξαίνπ, Φ. Φνπηξή, Ι. 
Παπαγηάλλε θαη Γ. Αθξίηα.  
κηαο κνλάδαο (1) αίζνπζαο δηδαζθαιίαο «ηύπνο Α» δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ειαθξάο 
ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, όπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε, ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε όηη απηό απαηηεί ζηελ 
ππάξρνπζα κνλάδα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διεπζίλαο ζην Ο.Σ. 266 ζηελ ζπκβνιή 
ησλ νδώλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο & Σξηπηνιέκνπ.   

 
Η πξνκήζεηα αθνξά, ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ αηζνπζώλ θαη ησλ 
ρώξσλ πγηεηλήο κε ό,ηη απαηηεζεί (ζε εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ αζθαιή επηθάζηζε 
/ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έδαθνο ή ζε θαηάιιειε βάζε από ζθπξόδεκα (νξηδόληηα θαη κε 
αζθάιεηα). 
 
Ιζρύεη θαη ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ 

Απόθαζε 273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΚ Α.Δ.5 
 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Η Γαπάλε πεξηγξάθεηαη σο πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ρώξνπ 
W.C. αλέξρεηαη ζε εβδνκήληα κηα ρηιηάδεο Δπξώ (71.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  
Φ.Π.Α. 24%.  
Η πίζησζε ζα βαξύλεη Κ.Α.Δ.ηνπ ππό αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2020. 
 

Δίδνο Κόζηνο 

Μία (1) κνλάδα αίζνπζαο  δηδαζθαιίαο 
(«ηύπνο Α»)κε πξνζαξηώκελν ρώξν 
πγηεηλήο W.C. 

40.430,00 € 

Μία (1) κνλάδα αίζνπζαο δηδαζθαιίαο 
(«ηύπνο Α») 

30.570,00 € 

                                                    ύλνιν: 71.000,00 € 
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Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 24% θαη είλαη ηειηθέο ηηκέο ηηκνιόγεζεο (πεξηιακβάλνπλ 
ηπρόλ θόξνπο θαη ινηπέο ρξεώζεηο).   
Η αλαθεξόκελε ηηκή δηακνξθώζεθε κεηά από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ αληίζηνηρα.   
 
Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε εμσηεξηθό δηαβηβαζηηθό ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ έσο ηελ  5η/8/2020   ( 10 εκέξεο )  ζα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ απνζηνιέα, ηνλ ηίηιν ηεο ππεξεζίαο  κε παξαιήπηε ην Γήκν Διεπζίλαο ππόςε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ Πξνκήζεηαο  γηα ην έηνο 2020.  
 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ζπληάμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζύκθσλα ηελ ηερληθή 
πξνδηαγξαθή . 
 
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην  πνζό ησλ 71.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ζα βαξύλεη ηνλ  ππό 
αλακόξθσζε ΚΑΔ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 . 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 
δεκνζησλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ αξ 73 ηνπ Ν4412/2016 παξαθαινύκε καδί κε 
ηελ πξνζθνξά ζαο λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
Α. Απόζπαζκα πνηληθνύ Μεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά:  
αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ 
θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 
 
ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη 
όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,  
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Σν δηθαηνινγεηηθό γίλεηαη δεθηό εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 
ππνβνιή ηνπ. 
 
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 
 
δ. Καηαζηαηηθό αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία  
ε. ΓΔΜΗ πξόζθαην  
ζη. Έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο από ην TAXISNEΣ όπνπ ζα θαίλεηαη ην επάγγεικα  
 
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γίλνληαη δεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, εθόζνλ 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
Η παξνύζα πξόζθιεζε θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζα αλαξηεζνύλ θαη κπνξνύλ 
λα αλαδεηεζνύλ : 
 
α) ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο,  
 
β) ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ ζην site www.elefsina.gr ζηελ ελόηεηα Πξνζθιήζεηο 
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ. 

 

 
γ) Στη Διαύγεια  
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IV) Συγκροτεί ηξηκειή    Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο σο εμήοο 

 
       Σαθηηθά κέιε                                             Αλαπιερφκαηηθά κέιε 
  1)  Χαριςιάδη Θεοκλεία                               1)   Βαιαβάλε Αλζή                                    
  2) Βηνιέηε  Δπαγγειία                         2) Μπιςμπιρούλα Γεώργιο 
  3) ηηδίκη Δηξήλε                                 3) Μπηειηλαίνπ Αιεμάλδξα   
 
 
Η παξαιαβή ησλ ππό Πξνκήζεηα  εηδώλ ζα γίλεη από ηε Δπηηξνπή Παξαιαβήο Γεκνζίσλ  
ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ  ζα αθνξά ηελ ηερληθή πνζνηηθή πνηνηηθή παξαιαβή 
,πξνηείλεηαη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο πξνκήζεηα ζα πξνζηεζεί εηδηθά γηα απηή ηελ πξνκήζεηα 
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ πξνεξρόκελνο από Σερληθή Τπεξεζία κε εηδηθέο γλώζεηο ηνλ 
Παξαζθεπόπνπιν Παληειή κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Γθηόθα Παλαγηώηε  όπνπ  ζα 
ζπλεδξηάζνπλ ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. Θα απνζθξαγίζνπλ θαη κνλνγξάςνπλ όινπο ηνπο θαθέινπο, ζα ειέγμνπλ 
ηηο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξήζεη ηα απνηειέζκαηα 
ζε πξαθηηθό, γλσκνδνηώληαο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο αλαζέζεη ηελ 
πξνκήζεηα ζηνπο αλαδόρνπο.  
ηε ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. Η 
απόθαζε απηή ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο  Αλαδόρνπο θαη ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε 
ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 
 

  

 Oρίδεη ηνπο οηθολοκηθούς θορείς πνπ ζα πξνζθιεζνύλ ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:  

 
 ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Β.Β.Δ.Σ.Δ. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΧΝ-ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 

24
ν
 ΥΛΜ Ν.Δ.Ο.Α.Κ., ΔΞΟΓΟ 1, ΑΣΣΙΚΗ ΟΓΟΤ, ΒΙ.ΠΔ ΜΑΝΓΡΑ, TK 196 00,  

ΣΗΛ/FAX.:21055 55818,ΚΙΝΗΣΟ:6948238210 email:info@panagopoulosgroup.gr 
 

 ΔΤΡΧΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΒΔΔ, ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ, ΠΔΡΔΦΟΝΗ 47-49,  
ΑΘΗΝΑ, TK 118 54,  

      ΣΗΛ.:21034 11063, FAX:21034 11062 email:info@eurotrade.gr 
 

 GLASSART A.E., ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΟΛΤΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΓΑΗ, 16
Ο
 ΥΛΜ ΛΔΧΦ.  ΠΑΣΧΝ, 

ΠΑΙΑΝΙΑ, ΣΚ 153 51, 
      ΣΗΛ/FAX.:21066 69112, FAX:21066 65226 email:info@glassart.gr 
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          Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 326/20. 
    
 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                 ΣΑ  ΜΔΛΖ 
                    ΑΝΘΖ-ΓΚΗΟΚΑ ΔΒΑΜΗΑ 
                    Μ.ΜΗΥΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ Κ.ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ                                 Π.ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΖ 
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