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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισμού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα.  

3. To Π.Δ.85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-08-2018 Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

και το Π.Δ. 84/2018 (ΦΕΚ/156/Α/27-08-2018) Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και 

ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.  4496/2017 (ΦΕΚ/Α/170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση 
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θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 22 του οποίου 

τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 4412/2016.   

8. Το Ν. 4427/16  (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.    

9. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης …… και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

10. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

11. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».  

13. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των νόμων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13».  

14.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας  στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

15. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  Δημοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

16. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163/Α).  

17. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθμίσεις». 

18. Tις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ. 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για 

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

21. Την Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. Το υπ’ αριθ. ΔΤΣ/Β-Γ-Δ/29978/3682/15-11-2018 πρωτογενές αίτημα «Έγκριση διαδικασίας 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων 

στο κτίριο ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό», (ΑΔΑ: ΨΟΔ7465ΧΘΞ-8Σ7) και (ΑΔΑΜ: 18REQ004010282). 

23. Την υπ’ αριθμ. ΔΤΥ/Δ8/Γ/30355/5013/16-11-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικής περιγραφής  

για «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων στο κτίριο ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό». 

24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΔ/89662/22130/Φ.Αν./19-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης, περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 100064 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. (ΑΔΑ:ΩΚΗ3465ΧΘΞ-ΒΗ5) και  (ΑΔΑΜ: 18REQ004033544). 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/Δ/14083/22-11-2013 Υ.Σ. με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στις παρ. 22, 23 και 24 στο Τμήμα Προμηθειών (Δ11/Ε).     

26. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, 

Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 

Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων 

πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 450.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νομίμων κρατήσεων, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  

3. Η παρούσα απόφαση Διακήρυξης αφορά τον εξής  συστημικό διαγωνισμό : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ  ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 

68564 

 

4. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στους  

αντίστοιχους συστημικούς διαγωνισμούς. 

 

5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη του 

 

www.promitheus.gov.gr 
 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

 

21-12-2018 

 

03-01-2019 

 

και ώρα 00.00 

 

17-01-2019 

 

και ώρα 17.00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

6.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

Page 3

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΞΝΠ465ΧΘΞ-52Ψ





 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην       
ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση   
στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 
6.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
 

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

                                                                                                                                                                               
8. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

9. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί στον τύπο. Τα έξοδα 

δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταβάλλονται απευθείας στους 

εκδότες των εφημερίδων μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύμβασης, 

προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή 

Page 4

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ypa.gr/
ΑΔΑ: ΩΞΝΠ465ΧΘΞ-52Ψ





 

http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, του 

ΚΗΜΔΗΣ, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

10. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη 

Διακήρυξη έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης υποβολής 

προσφορών. 
 

                              

 

 

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

 
                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ          
Αποδέκτες για ενέργεια                             

- Δ11/Ε (2)   

Αποδέκτες για κοινοποίηση    

-Δ/ΥΠΑ 

-ΓΔΔΥ 

-ΓΔΑΜ 

-ΔΤΥ 

-ΔΤΣ/Β-Γ-Δ 

Εσωτερική Διανομή 

- Δ11 

- Δ11/Δ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

καα

 Με Ε.Υ. 

Ο Διοικητής  

                  Κ. Λιντζεράκος 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΑΑ ΄́   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ –  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

CPV: 98342000-2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΟΣΟΥ: 450.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑ έτους 2018 

ΚΑΕ  5183 

 

ΤΟΠΟΣ  

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΚΕΠΑΘΜ) ΥΠΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 

 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης  

Η ΥΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και εντός του πλαισίου του 

προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό  μέχρι 15% 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) 

- 0,02% υπέρ του Δημοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- 4% για υλικά ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αρ. 24 του Ν. 

2198/94). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% της προϋπολογισθείσας αξίας  χωρίς ΦΠΑ ήτοι                        

€7.258,06 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/            
21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
1.2.  Περιεχόμενο προσφορών  
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»,  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»   
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 
92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 
1.2.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται 

από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο 

αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  

απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα κλπ. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι 

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κλπ.  

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

   

1.2.1.1.3. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
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έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική 

μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 
 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ε’ της Διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 
 

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.  
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 
των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα. 
 
Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της  στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
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Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
            
1.2.2.1 Τιμές  
 

 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι 
και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς.  

 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής : 
- Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 
- Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση 

του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος 
από αυτά.  
  

 
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  
 
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 
μπορεί να αφορούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
προϊόντων, την πρωτοτυπία των προτεινομένων αγαθών κλπ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 
88 του Ν. 4412/2016.  
 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 
1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής  

 

1.2.2.2.1 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 

πληρωμής :  

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 
 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 
το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
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άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  
 
Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  
της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
λήψεως αυτής, μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης 
διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 
1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της 
επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
 
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
προβλέπονται από τη διακήρυξη.  
 
Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο 
πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4152/13.   
 
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή 
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. 
Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωμών»). 

 

1.2.2.2.2  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016). 

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για υλικά επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  
22-03-1994). 

 

1.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
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Δ/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  
 Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης αποτελεί 

απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

 

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονομική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -  
«Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  
 
3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:   
 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 
και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Για τη συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών.  

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
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4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.    

 
4.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα στο άρθρο 80 του    
Ν. 4412/16, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75.  
 
Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, 
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.  
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά : 
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
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αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

 
5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

 
6.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  έως 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
  
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
Η ΥΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και εντός του πλαισίου του 
προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό  μέχρι 15%.  
 
 

8.  ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της  

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.    
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9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.  

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

καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο 

(2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκομίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση με την 

προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 

διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.    

9.1.7 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.  

9.1.8 Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.  

9.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση.  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του         

ν. 4412/2016. 
 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

9.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

H παραλαβή  γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου και το Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 
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9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

  

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους 

λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
 
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παρακάτω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 

Ο προσφέρων, πριν την υποβολή της προσφοράς του οφείλει να προβεί σε ενδελεχή αυτοψία των χώρων 

και να λάβει υπόψη του όλες τις ειδικές συνθήκες χρήσεως και κατασκευής των χώρων και  εκτέλεσης 

των περιγραφόμενων εργασιών. 

Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης θα απομακρυνθούν με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος και θα 

εναποτεθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους ή θα ανακυκλωθούν. 

Κατά την διάρκεια διαμόρφωσης των χώρων μπορεί να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης μικρής κλίμακας 

εργασιών, άνευ των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών. Ο 

προσφέρων θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες αυτές. 

Στις περιγραφόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, εκτός 

αν ρητά αναφέρεται κατά περίπτωση διαφορετικά 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε απώλεια, φθορά, προξενούμενη βλάβη ή ζημιά προς 

τρίτους ή προς την Υπηρεσία κατά την παροχή των αναφερομένων υπηρεσιών.. 

Ο προσφέρων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί εργασιακών σχέσεων και 

την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

Ο προσφέρων παραμένει αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος και ως προς το αστικό και ως προς το αστικό 

και  ποινικό μέρος, αναφορικά με ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους απασχολουμένους 

στις εργασίες ή σε τρίτους ή στο κοινό. 

 

Οι επεμβάσεις  λόγω του επείγοντος ολοκλήρωσής τους θα εκτελούνται και πέραν των εργάσιμων 

ημερών και ωρών. 

Οι επεμβάσεις λόγω του γεγονότος εκτέλεσής των σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στους 

οποίους υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτρονικό εξοπλισμός κλπ θα πραγματοποιηθούν με την μέγιστη 

επιμέλεια, και ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται  με τις υποδείξεις των χρηστών και  θα λαμβάνει  κάθε 

μέτρο και μέριμνα για την ελάχιστη επιβάρυνση των εργαζόμενων, του έργου τους και του υπάρχοντος 

εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό θα προβεί σε μέτρα προστασίας των εσωτερικών χώρων του κτιρίου από 

σκόνη και θραυστά υλικά. Η απομάκρυνση των αποξηλούμενων υλικών και των προϊόντων καθαίρεσης 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και κατά το δυνατόν από εξωτερικούς 

χώρους, ή χώρους δευτερεύουσας χρήσης. 

 

 

Ο προσφέρων θα πρέπει με ενέργειές του να μεριμνήσει για την έκδοση κατάλληλων αδειών εισόδου του 

προσωπικού του στους ελεγχόμενους χώρους εργασιών. 

Όλα τα υλικά που ενσωματώνονται θα είναι αμεταχείριστα, προσφάτου κατασκευής και όπου 

προβλέπεται θα φέρουν σήμανση CE. 

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη Τεχνική Έκθεση και με τις εντολές της 

Υπηρεσίας σχετικά με την προέλευση, διαστάσεις, ποιότητα κλπ απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα που 

μπορεί να ελαττώσει την αντοχή ή εμφάνισή τους. 

Εφόσον προκύπτει η ανάγκη, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, πλήρη 

σχέδια-τεκμηρίωση (κατόψεις, τομές, ηλεκτρολογικά σχέδια κλπ) που απαιτούνται για την έντεχνη και 

άρτια εκτέλεση της εργασίας. 

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα ορίσει η Υπηρεσία στο χειρισμό 

και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων θα προσκομιστούν όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και οι 

χώροι θα παραδοθούν καθαροί. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα ημέρες. 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΕΕ ΄́   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Περιγραφές / 

Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
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Υπηρεσίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων κτιρίου ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Στο αντικείμενο του παρόντος περιλαμβάνονται 
υπηρεσίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων 
στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 
– Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) της ΥΠΑ, στο Ελληνικό.  
Οι εν λόγω υπηρεσίες που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία είναι οι ακόλουθες:  
 

ΝΑΙ   

1. Δημιουργία παραθύρων σε χώρο ΚΗΕΜΣ. 
Καθαίρεση τοίχου στον χώρο του τμήματος 
ΚΗΕΜΣ/Β (Κέντρο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 
Μείζονος Συντήρησης) στο ισόγειο του κτιρίου, από 
οπτοπλινθοδομή, διαστάσεων περίπου 5μ X 1,5μ 
για την διάνοιξη σειράς παραθύρων. Πλήρης 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στην θέση 
αυτή παραθύρων αλουμινίου. Τα κουφώματα θα 
φέρουν διπλούς υαλοπίνακες, θα είναι όλα 
ανοιγόμενα και ανακλινώμενα, με ψευδόκασες και 
μαρμαροποδιά και θα γίνει πλήρης αποκατάσταση 
των μερεμετιών (συμπεριλαμβανομένης και βαφής 
των τοίχων). Τα δύο ακραία τμήματα του 
υαλοστασίου πλάτους περίπου 60cm θα είναι 
σταθερά και το άνω τμήμα ενός εκάστου θα είναι 
διακριτό και διαμορφωμένο για την έξοδο  
συστήματος εξαερισμού που περιγράφεται σε 
επόμενη παράγραφο. 
 Περιλαμβάνεται η αποκομιδή των προϊόντων 
καθαίρεσης και η απόρριψή τους σε κατάλληλο 
χώρο. Τα νέα παράθυρα θα είναι αισθητικά όμοια 
με τα υφιστάμενα παράθυρα αλουμινίου. 
 

ΝΑΙ   

2. Δημιουργία παραθύρων σε χώρο Δ9. 
Καθαίρεση τοίχου στον χώρο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού (Δ9) στο ισόγειο του κτιρίου, από 
οπτοπλινθοδομή, διαστάσεων περίπου 5μ X 1,5μ 
για την διάνοιξη σειράς παραθύρων. Πλήρης 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στην θέση 
αυτή παραθύρων αλουμινίου. Τα κουφώματα θα 
φέρουν διπλούς υαλοπίνακες, θα είναι ανοιγόμενα 
και ανακλινώμενα, με ψευδόκασες και 
μαρμαροποδιά και θα γίνει πλήρης αποκατάσταση 
των μερεμετιών (συμπεριλαμβανομένης και βαφής 
των τοίχων). Περιλαμβάνεται η αποκομιδή των 
προϊόντων καθαίρεσης και η απόρριψή τους σε 
κατάλληλο χώρο. Τα νέα παράθυρα θα είναι 
αισθητικά όμοια με τα υφιστάμενα παράθυρα 
αλουμινίου. 
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3. Αντικατάσταση παραθύρων στο χώρο 
ΚΗΕΜΣ. 

Αποξήλωση δυο σιδερένιων παραθύρων στον χώρο 
του ΚΗΕΜΣ, διαστάσεων περίπου 5μ X 1,5μ το 
καθένα και αντικατάστασή τους με νέα αλουμινίου. 
Τα νέα κουφώματα θα φέρουν διπλούς 
υαλοπίνακες, θα είναι συρόμενα, με ψευδόκασες 
και μαρμαροποδιά και θα γίνει πλήρης 
αποκατάσταση των μερεμετιών 
(συμπεριλαμβανομένης και βαφής των τοίχων).  
Στον ένα χώρο (τμήμα ΚΗΕΜΣ/Γ), το κεντρικό 
τμήμα του υαλοστασίου πλάτους περίπου 60cm θα 
είναι σταθερό και το άνω τμήμα αυτού θα είναι 
διακριτό και διαμορφωμένο για την εγκατάσταση 
αξονικού εξαεριστήρα. 
Στον δεύτερο χώρο (τμήμα ΚΗΕΜΣ/ΣΤ) μικρό 
τμήμα του υαλοστασίου πλάτους περίπου 60cm θα 
είναι σταθερό και το άνω τμήμα αυτού θα είναι 
διακριτό και διαμορφωμένο για την έξοδο  
συστήματος εξαερισμού που περιγράφεται σε 
επόμενη παράγραφο. 
Περιλαμβάνεται η αποκομιδή των προϊόντων 
καθαίρεσης και η απόρριψή τους σε κατάλληλο 
χώρο. Τα νέα παράθυρα θα είναι αισθητικά όμοια 
με τα υφιστάμενα παράθυρα αλουμινίου 
 

ΝΑΙ   

4. Τοποθέτηση παραθύρου στον χώρο 
ΚΗΕΜΣ/Ε 

Στον χώρο αυτό έχει μεταφερθεί ένα παράθυρο 
αλουμινίου διαστάσεων 2,05m X 1,07m περίπου, 
μαζί με την μεταλλική του κάσα και σιδεριά 
ασφαλείας. Θα διανοιχθεί κατάλληλο άνοιγμα στο 
εσωτερικό τοιχίο που θα υποδειχθεί και το οποίο 
είναι κατασκευασμένο από ξύλινα 
υλικά/γυψοσανίδα. Στο άνοιγμα αυτό θα 
τοποθετηθεί το παράθυρο. Η σιδεριά θα κοπεί και 
θα κολληθεί σε επαφή σχεδόν με την κάσα 
αλουμινίου. Επίσης η σιδεριά θα επαναβαφεί. 
Περιλαμβάνεται κατάλληλη στερέωση της κάσας με 
μεταλλικά υποστυλώματα εσωτερικά του τοιχίου , 
αποκατάσταση και βαφή μερεμετιών, αποκομιδή 
των προϊόντων καθαίρεσης και απόρριψή τους σε 
κατάλληλο χώρο. 
 

ΝΑΙ   

5. Τοποθέτηση σήτας σε αποθήκη ΚΗΕΜΣ 
Σε παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων 1,00m Χ 
2,00m περίπου, που βρίσκεται σε αποθήκη 
γειτνιάζουσα με τους χώρους του ΚΗΕΜΣ και που 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα εγκατασταθεί 
εξωτερικά σήτα. 
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6. Διαμόρφωση ράμπας ΚΗΕΜΣ 
Διαμόρφωση ράμπας στην είσοδο του ΚΗΕΜΣ προς 
τον χώρο γραμματείας του. Θα γίνει αποξήλωση 
του πεζοδρομίου σε όλο το πλάτος της διπλής 
πόρτας και σε περαιτέρω εκατέρωθεν πλάτος, για 
την δημιουργία πλευρικών κλίσεων. Θα 
διαμορφωθεί ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα το 
οποίο θα ξεκινάει (το κάτω μέρος του) από την 
αρχή του ρείθρου του πεζοδρομίου και θα 
καταλήγει {το άνω μέρος του) στην μαρμαροποδιά 
(κατωκάσι) της πόρτας εισόδου. Πλευρικά της 
ράμπας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις στο 
σκυρόδεμα, για την συναρμογή της ράμπας με το 
πεζοδρόμιο κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
διέλευση ατόμων. Θα καταργηθεί τμήμα από το 
παρτέρι που υπάρχει μπροστά στην είσοδο και 
τυχόν φυτά θα μεταφυτευτούν. 
 

ΝΑΙ   

7. Τροποποίηση της πόρτας γραμματείας 
ΚΗΕΜΣ  

Τροποποίηση της δίφυλλης πόρτας αλουμινίου του 
ΚΗΕΜΣ που οδηγεί στον χώρο της γραμματείας του 
και η οποία σήμερα ανοίγει προς το εσωτερικό του 
κτιρίου, κατά τρόπο ώστε να ανοίγει προς το 
εξωτερικό μέρος. Δηλ, αποξήλωση της πόρτας και 
της κάσας του, επανατοποθέτηση της κάσας με 
περιστροφή 180ο, επανατοποθέτηση της πόρτας , 
ρυθμίσεις και παράδοση της πόρτας σε λειτουργία. 
 

ΝΑΙ   

8. Αντικατάσταση εσωτερικής πόρτας εισόδου 
ΚΗΕΜΣ  

Αντικατάσταση της πόρτας του ΚΗΕΜΣ που οδηγεί 
στον προθάλαμο του κτιρίου με άλλη η οποία θα 
ανοίγει προς τα έξω. Η υπάρχουσα πόρτα είναι 
ξύλινη. Η νέα θα είναι αλουμινίου, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας, ίδιων διαστάσεων, 
εφοδιασμένη με κλειδαριά ασφαλείας και 
υαλοστάσιο στο άνω ήμισυ αυτής. Περιλαμβάνεται 
νέα κάσα και κάθε απαραίτητη επέμβαση για την 
προσαρμογή της νέας πόρτας. 
 

ΝΑΙ   

9. Αντικατάσταση εξωτερικής πόρτας 
Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ9)  

Αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας του χώρου 
Δ9/Α, διαστάσεων 0,90m X 2,20m, περίπου με νέα 
αλουμινίου εφοδιασμένη με κλειδαριά ασφαλείας 
και υαλοστάσιο στο άνω ήμισυ αυτής. 
Περιλαμβάνεται νέα κάσα και κάθε απαραίτητη 
επέμβαση για την προσαρμογή της νέας πόρτας. 
 

ΝΑΙ   

10. Αναβάθμιση προθαλάμων - διαδρόμου 
Αναβάθμιση των δύο προθαλάμων του κτιρίου 
ΚΕΠΑΘΜ, στο ισόγειο του κτιρίου (μεταξύ ΚΗΕΜΣ 
και Διεύθυνσης Διοικητικού), καθώς και του 
συνεχόμενου διαδρόμου.  
Οι δύο προθάλαμοι  έχουν συνολικά διαστάσεις 
4,80μ Χ 6,20μ και ο διάδρομος 8,50μ Χ 1,20μ. 
Στην αναβάθμιση περιλαμβάνεται: 
(α) Αποκατάσταση του επιχρίσματος από 
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κτυπήματα, σπατουλάρισμα, απόξεση υπάρχοντος 
χρώματος (λαδομπογιά), αστάρωμα και τελικός 
χρωματισμός σε δύο στρώσεις των τοίχων. Η 
επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία. 
(β) Αντικατάσταση της υπάρχουσας ψευδοροφής 
με νέα παρόμοια με την υπάρχουσα, με πλάκες 
ορυκτών ινών. Επέκταση της ψευδοροφής και στον 
διάδρομο. 
(γ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών 
σωμάτων χωνευτών στην ψευδοροφή των 
προθαλάμων. 
 
(δ)Αντικατάσταση τριών επίτοιχων φωτιστικών 
στον διάδρομο. 
(ε)Συντήρηση της μεταλλικής κατασκευής που 
φέρει υαλοστάσια και της διπλής εσωτερικής 
ξύλινης πόρτας που διαχωρίζουν τους δύο 
προθαλάμους  ( βαφή της σιδηροκατασκευής, 
ξύσιμο και βερνίκωμα σε δύο στρώσεις της ξύλινης 
πόρτας) 
(στ) Αντικατάσταση της αυτόματης συρόμενης 
εξωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,60μ Χ 2,35μ με 
νέα δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα εφοδιασμένη με 
μπάρα πανικού εσωτερικά και πόμολο με απλή 
κλειδαριά εξωτερικά. Η πόρτα στο άνω μέρος της 
θα φέρει υαλοστάσια. Περιλαμβάνεται κάθε 
εργασία αποξήλωσης της αυτόματης  πόρτας, 
κατασκευή και προσαρμογή νέας κάσας, βαφές, 
αποκατάσταση μερεμετιών κλπ. 
(ζ)Στην αναβάθμιση του διαδρόμου 
περιλαμβάνεται και ότι είναι απαραίτητο για 
ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, όπως 
λουστράρισμα ξύλινης πόρτας πλάτους 0,60μ, 
βαφή μεταλλικής πόρτας ανελκυστήρα πλάτους 
0,70μ με την κάσα της, μεταλλικής πόρτας 
μηχανοστασίου πλάτους 0,90μ,  αντικατάσταση 
διακοπτών και ρευματοδοτών κλπ. 

ΝΑΙ   

11. Αναβάθμιση γραφείων Δ10/ΣΤ. 
Σε όλο το χώρο των γραφείων θα αποξηλωθούν οι 
πλάκες κάλυψης του ψευδοπατώματος. Όπου 
απαιτείται θα συμπληρωθεί ο μεταλλικός σκελετός 
του ψευδοπατώματος και εν συνεχεία θα 
επικαλυφθεί με νέες πλάκες των οποίων η τελική 
επιφάνεια θα είναι ίδιου υλικού και χρωματισμού, 
με αυτές του γειτονικού χώρου. 
Σε ότι αφορά τους τοίχους, θα γίνει ανακαίνιση των 
χρωματισμών αφού αποκατασταθούν οι όποιες 
φθορές αυτών. 
 

ΝΑΙ   

12. Διαμόρφωση χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ. 
Στο ισόγειο του κτιρίου, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί, θα διαμορφωθεί τουαλέτα ΑΜΕΑ 
διαστάσεων 2,00μ Χ 2,00μ περίπου. Η νέα 
διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με ελαφρά 
χωρίσματα με μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό, με 
αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες ανθυγρές 
και πλήρωση του ενδιάμεσου κενού με 
ορυκτοβάμβακα πάχους 5εκ.. Όλα τα πανέλα θα 
έχουν δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και 
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επανατοποθέτησης και θα είναι μετατρέψιμα 
100%. 
Μετά την κατασκευή των υδραυλικών, 
αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
του χώρου, όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι  θα 
επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1, 
διαστάσεων 30Χ30 εκ., μέχρι την ψευδοροφή. Το 
δάπεδο του W.C. θα διαστρωθεί με πλακίδια GROUP 
4 διαστάσεων 30Χ30 εκ., της επιλογής της  
υπηρεσίας, αφού γίνει εγκατάσταση ύδρευσης- 
αποχέτευσης και δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις 
προς το σιφώνι του δαπέδου. 
Το WC θα περιλαμβάνει πόρτα πλάτους 0,90μ η 
οποία στο κάτω μέρος της θα φέρει περσίδες 
αερισμού, καθώς και τα ακόλουθα:  
 
 
(Α)Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης 
αποχωρητηρίου ειδικής κατασκευής για χρήση από 
ΑΜΕΑ, κατασκευασμένη από  λευκή υαλώδη 
πορσελάνη, οριζόντιας απορροής, πλήρης με 
πλαστικό κάθισμα και κάλυμμα, δοχείο χαμηλής 
πίεσης με τον μηχανισμό πλύσεως και εξαρτήματα 
συνδέσεων και στερεώσεων. 
 (Β)Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα 
πορσελάνης με βαλβίδα, ειδικής κατασκευής για 
χρήση από ΑΜΕΑ, διαστάσεων  56 Χ 44  cm 
περίπου, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) 
πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins 
στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά 
γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 
λειτουργία.    
(Γ)Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα 
(μπαταρία κεραμικής κεφαλής με ένα μοχλό 
χειρισμού) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινου, 
επιχρωμιωμένου, για τον νιπτήρα ΑΜΕΑ, για χρήση 
από ΑΜΕΑ - διαμέτρου 1/2 ins, με μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως.     
 

ΝΑΙ   

(Δ)Προμήθεια και εγκατάσταση ενός καθρέπτη 
τοίχου διαστάσεων 42 Χ 60 cm περίπου, πάχους 4 
mm, ειδικής κατασκευής για χρήση από ΑΜΕΑ (σε 
κατάλληλη βάση με δυνατότητα οριζόντιας 
περιστροφής), με μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. 
(Ε)Προμήθεια και εγκατάσταση χαρτοθήκης 
ενδεικτικών διαστάσεων 15 Χ 15 cm και άγγιστρου 
διπλού (γάντζος) αναρτήσεως, με μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(ΣΤ)Προμήθεια και εγκατάσταση χειρολαβών 
κατάλληλων για WC ΑΜΕΑ. 
(Ζ)Υδραυλική σύνδεση όλων των υποδοχέων του 
WC με παραπλήσια παροχή ύδατος, πλήρης με την 
διάνοιξη των απαραίτητων οπών, τους 
απαραίτητους χαλκοσωλήνες τοποθετημένους με 
όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) 
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και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως,  Εξωτ. 
Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 1,0mm στα 
άκρα προς τους υποδοχείς.  
 
Περιλαμβάνονται σε κάθε υποδοχέα και οι 
ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες βαλβίδες διακοπής 
(γωνιακοί διακόπτες ½ ins) με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως, και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, και οι χαλκοσύνδεσεις (ειδικά 
τεμάχια συνδέσεως υδραυλικού υποδοχέα με 
σωλήνωση νερού διαμέτρου 1/2 ins, αποτελούμενα 
από εύκαμπτο (σπιράλ) επιχρωμιωμένο 
χαλκοσωλήνα διαμέτρου 10/12 mm, μήκους μέχρι 
50 cm και ορειχάλκινα επίσης επιχρωμιωμένα 
εξαρτήματα (ρακόρ).  
Τέλος στην κύρια παροχή περιλαμβάνεται σφαιρική 
βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, 
βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλείσιμο με 1/4 
της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
(Η)Κατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης για την 
σύνδεση όλων των υδραυλικών υποδοχέων με 
παραπλήσια κατακόρυφη σωλήνα αποχέτευσης. Η 
σύνδεση αυτή θα εκτελεστεί εκτός εργάσιμης μέρας 
ή ώρας. 

ΝΑΙ   

Περιλαμβάνονται: 
- η διάνοιξη όλων των απαραίτητων οπών στους 
τοίχους/γυψοσανίδες με επιμέλεια και 
αποκατάσταση δημιουργούμενων ανοιγμάτων 
καθώς και των αρμών με χρήση σιλικόνης. 
- όλοι οι απαραίτητοι πλαστικοί σωλήνες 
αποχετεύσεως κατά ΕΝ-1329-1 (ΕΛΟΤ 686) από 
σκληρό U-P.V.C. για σύνδεση με συγκόλληση με 
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένοι. 
- τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, για σωλήνες 
διαμέτρου  Φ100mm (Φ40mm για τους νιπτήρες 
και τον σωλήνα αερισμού). 

ΝΑΙ   

- Ο σωλήνας αερισμού και η πλαστική κεφαλή του 
(καπέλο).  
- Εγκατάσταση φωτιστικού σώματος 
ενσωματωμένου στην υπάρχουσα ψευδοροφή, 
εγκατάσταση επίτοιχου διακόπτη για τον χειρισμό 
του, καθώς και σύνδεση αυτών με το δίκτυο 
φωτισμού του διαδρόμου. 
Επίσης, στον κενό χώρο δίπλα στην τουαλέτα θα 
διαμορφωθεί με σκυρόδεμα αναβαθμός του 
δαπέδου, ύψους  10cm περίπου, ώστε το δάπεδο να 
ανέλθει στο ύψος υπάρχοντος αναβαθμού. Η 
επιφάνεια που θα ανυψωθεί είναι διαστάσεων 2m 
X 0,80m και θα καλυφθεί με κεραμικά πλακίδια. 
Στην θέση αυτή η Υπηρεσία προτίθεται να 
τοποθετήσει μελλοντικά ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
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13. Αναβάθμιση της τουαλέτας ΚΗΕΜΣ - Δ9 στο 
ισόγειο του κτιρίου.  

Περιλαμβάνεται:  
a)  Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου και 
τοποθέτηση νέων, όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 11 του παρόντος. Στο τμήμα των 
τοίχων πάνω από τα πλακίδια θα ανακαινισθεί ο 
ελαιοχρωματισμός. Εάν απαιτηθεί, τα είδη υγιεινής, 
θα αποξηλωθούν και θα επανατοποθετηθούν με 
όλες τις επακόλουθες υδραυλικές εργασίες.  
(β) προμήθεια και προσκόμιση καινούργιας 
κλειδαριάς με πόμολα και προσαρμογή της στην 
υφιστάμενη ξύλινη πόρτα. Προσαρμογή σύρτη 
εσωτερικά της πόρτας. 
(γ) Συντήρηση της ξύλινης πόρτας (απόξεση, και 
βερνίκωμα σε δύο στρώσεις). 
(δ)  απόφραξη της αποχέτευσης της τουαλέτας 
μέχρι κεντρικό αγωγό σε απόσταση 18m. 
 

ΝΑΙ   

14. Κάλυψη φωταγωγών με δίχτυ (αίθρια) 
Σε δύο αίθρια τα οποία θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία θα εκτελεσθούν τα παρακάτω: 
(α)Στο ένα αίθριο, τοποθέτηση νέας οροφής σε 
υπάρχουσα τοιχοποιία. Περιλαμβάνεται μεταλλική 
κατασκευή στήριξης πάνελ πολυουρεθάνης για την 
κατασκευή της νέας οροφής, προμήθεια και 
τοποθέτηση πάνελ πολυουρεθάνης σε όλη την 
επιφάνεια.  
(β)Αντικατάσταση δύο υδρορροών συνολικού 
μήκους ~9m η κάθε μία. 
(γ)Και στα δύο αίθρια, καθαρισμός – απολύμανση 
χώρου με ειδικά πλυστικά μηχανήματα. Ανακαίνιση 
χρωματισμών με πλαστικό χρώμα,  όλων των 
τοίχων. 
(δ)Και στα δύο αίθρια, προμήθεια – τοποθέτηση 
πλαστικού, προστατευτικού διχτυού 
πολυαιθυλενίου μικρής οπής για προστασία του 
χώρου των αίθριων, από πτηνά κλπ, μετά της 
τοποθέτησης των απαραίτητων μεταλλικών ιστών, 
συρματόσχοινων, καθώς και του απαραίτητου 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
αναβατορίων, ικριωμάτων, υλικών στερέωσης, 
τάνυσης κλπ.  
 

ΝΑΙ   

15. Κιγκλίδωμα ασφαλείας 
Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδώματος 
ασφαλείας (τύπου φυσαρμόνικας) με μεταλλική 
κάσα και κλειδαριά ασφαλείας στην Δ/νση 
Διοικητικού και ειδικότερα στο άνοιγμα παραλαβής 
εισερχομένων εγγράφων διαστάσεων 1,75cm X 
1,15cm .  Το κιγκλίδωμα θα είναι κατασκευασμένο 
από χάλυβα ειδικής διατομής, με αθόρυβη 
λειτουργία και θα είναι βαμμένο σε χρώμα RAL 
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 
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16. Πόρτα ασφαλείας χώρου Διοίκησης 
Στους χώρους διοίκησης στον δεύτερο όροφο του 
κτιρίου θα αποξηλωθεί η ξύλινη κεντρική διπλή 
πόρτα εισόδου διαστάσεων 1,80m X 2,30m, και θα 
αντικατασταθεί με νέα διπλή μεταλλική πόρτα 
ασφαλείας, επένδυσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και 
υλικά στερέωσης, η αποκατάσταση μερεμετιών 
κλπ. 
 
 
 
 

ΝΑΙ   

17. Αναδιαμόρφωση χώρων διοίκησης 
Στους χώρους διοίκησης στον δεύτερο όροφο του 
κτιρίου, θα γίνει αναδιαρρύθμιση με την μεταφορά 
της γραμματείας σε νέα θέση.  
Η υφιστάμενη διαρρύθμιση των χώρων 
εμφανίζεται στο σχέδιο «Κάτοψη Υφιστάμενης 
Κατάστασης» και η νέα διαρρύθμιση  που θα 
προκύψει με τις  παρούσες υπηρεσίες εμφανίζεται 
στο σχέδιο «Κάτοψη Πρότασης Διαμόρφωσης».  

ΝΑΙ   

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
(Α)Αποξήλωση γυψοσανίδων με τις ηλεκτρολογικές 
τους εγκαταστάσεις και  κατασκευή  χωρισμάτων  
από  διπλή  γυψοσανίδα, ώστε να δημιουργηθεί η 
νέα διαμόρφωση. Τα χωρίσματα θα 
κατασκευασθούν σύμφωνα με την σχετική 
περιγραφή της παρ. 11 του παρόντος, με την 
διαφορά ότι οι γυψοσανίδες δεν απαιτείται να είναι 
ανθυγρές. Όπως φαίνεται στα σχέδια, οι τοίχοι του 
γραφείου διαστάσεων 5,05m Χ 3,80m θα φέρουν 
στο άνω ήμισυ μέρος τους διπλά υαλοστάσια με 
εσωτερικές ρυθμιζόμενες περσίδες.  Όλες οι φθορές 
που θα προκληθούν από τις εργασίες καθαιρέσεων, 
θα αποκατασταθούν. Οι νέες επιφάνειες των 
τοίχων (από γυψοσανίδα) θα βαφούν με διπλή 
στρώση πλαστικού χρώματος μετά την απαραίτητη 
προετοιμασία αυτών και στις παλαιές επιφάνειες 
θα γίνει ανακαίνιση του χρωματισμού τους με 
διπλή στρώση πλαστικού χρώματος, μετά την 
απαιτούμενη προετοιμασία αυτών. Η επιλογή του 
χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία.   
Τα δάπεδα που είναι από μάρμαρο, θα  
καθαρισθούν  καλά, θα στοκαριστούν  όπου  
υπάρχουν  φθορές, θα ακολουθήσει τρίψιμο  της 
επιφάνειας με ειδική  μηχανή ή και με  τα  χέρια, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα  ντουκόχαρτα  και  
σμυριδόχαρτα και θα στιλβωθούν (νερόλουστρο). 

ΝΑΙ   

(Β)Στους χώρους διοίκησης ΥΠΑ (και 
υποδιοικητών), συνολικής επιφανείας 310 τ.μ. 
περίπου, σε όλους τους διαχωριστικούς τοίχους 
από γυψοσανίδα, όπως φαίνονται στο σχέδιο θα 
γίνει προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπιών από 
κεραμικά πλακίδια ή ξύλο ή μάρμαρο, της επιλογής 
της Υπηρεσίας. απόχρωσης παρόμοιας με του 
δαπέδου.  
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(Γ)Με δεδομένη την εμφανιζόμενη αναδιαρρύθμιση 
του χώρου θα κατασκευαστούν/επαναδιαταχθούν 
κυκλώματα  ρευματοδοτών – φωτισμού – διανομής 
στους επηρεαζόμενους χώρους. 
Τα φωτιστικά σώματα θα επαναδιαταχθούν ώστε 
να εξυπηρετούν τους νέους διαμορφούμενους 
χώρους. Ομοίως και οι ρευματοδότες 230V, οι 
πρίζες για τα ασθενή ρεύματα (τηλεφωνία και data) 
και τα φωτιστικά σώματα ανάγκης οδεύσεων 
διαφυγής. 

ΝΑΙ   

(Δ)Η διάταξη των ρευματοδοτών 230V και των 
πριζών ασθενών ρευμάτων θα είναι τέτοια ώστε να 
εξυπηρετούν τις θέσεις εργασίας που εμφανίζονται. 
Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED. 
Εφόσον απαιτηθεί θα εγκατασταθούν πρόσθετα 
φωτιστικά οροφής/ανάγκης, ρευματοδότες και 
πρίζες ασθενών ώστε να καλυφθεί η ακόλουθη 
απαίτηση: 
(α)  Στον χώρο της γραμματείας με δύο θέσεις 
εργασίας θα υπάρχουν εγκατεστημένοι 11 
ρευματοδότες 230V και 6 πρίζες ασθενών.  
(β)  Στον χώρο της γραμματείας με μία θέση 
εργασίας θα υπάρχουν εγκατεστημένοι 4 
ρευματοδότες 230V και 3 πρίζες ασθενών.  
(γ)  Στον χώρο μεμονωμένου γραφείου θα 
υπάρχουν εγκατεστημένοι 4 ρευματοδότες 230V 
και 3 πρίζες ασθενών.  
Οι λοιποί χώροι θα παραμείνουν ως έχουν.  
Οι ρευματοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή 
ρεύματα, θα εγκατασταθούν με σύστημα 
περιμετρικών πλαστικών καναλιών. Τα κανάλια 
αυτά θα διανέμουν τις λήψεις περιμετρικά του 
χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή για την 
περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεμητές, patch panels κλπ. Στις περιπτώσεις 
που απαιτείται η εγκατάσταση ρευματοδοτών 
κεντρικά ενός χώρου, τα καλώδια θα 
προστατεύονται στο δάπεδο με αυτοκόλλητα οβάλ 
πλαστικά κανάλια.  
Επάνω από την ψευδοροφή τα καλώδια θα 
οδεύουν σε κανάλια τα οποία θα εγκατασταθούν.  

ΝΑΙ   

(Ε)Στην ψευδοροφή θα επαναδιαταχθούν τα 
φωτιστικά σώματα ώστε να εξυπηρετούν την νέα 
διαμόρφωση των χώρων. Ο χειρισμός τους θα 
γίνεται από διακόπτες ενσωματωμένους στις 
γυψοσανίδες. 
Το εγκατεστημένο  κύκλωμα το οποίο τροφοδοτεί 
τα φωτιστικά σώματα ανάγκης (εξόδων διαφυγής)  
θα τροφοδοτήσει  την νέα διάταξη, καθώς και δύο 
νέα φωτιστικά που απαιτούνται. 
 

ΝΑΙ   

(ΣΤ)Ο τύπος τηλεφωνικού καλωδίου στην 
οριζόντια καλωδίωση θα είναι UTP κατηγορίας 5E 
τεσσάρων ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, δύο θα 
τερματίζονται στην πρίζα RJ11 και στον 
κατανεμητή του χώρου  και τα άλλα δύο ζεύγη θα 
είναι εφεδρικά, με αναμονές για τερματισμό.  
Ο τύπος του καλωδίου δεδομένων στην οριζόντια 
καλωδίωση ομοίως θα είναι UTP κατηγορίας 5E 

ΝΑΙ   

Page 29

ΑΔΑ: ΩΞΝΠ465ΧΘΞ-52Ψ





τεσσάρων ζευγών. Για τα δεδομένα όλα τα καλώδια 
θα τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) 
και στα δύο άκρα (patch-panel και RJ45 πρίζα) 
σύμφωνα με το πρότυπο Τ568Β. Οι πρίζες θα 
φέρουν κλείστρα για προστασία από σκόνη και 
ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης. Όλες οι 
πρίζες θα είναι μονοσήμαντα αριθμημένες σε 
αντιστοιχία με την αρίθμηση της θέσης του Patch 
Panel που συνδέονται. Οι πρίζες δεδομένων θα 
πιστοποιηθούν για κατηγορία 5E. Το patch που 
εξυπηρετεί τον χώρο βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο 
του ορόφου. 
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασμένες (στην 
ίδια πρίζα) με τις λήψεις δεδομένων, δηλ η κάθε 
πρίζα θα διαθέτει μία υποδοχή τύπου RJ11για το 
τηλέφωνο και μία τύπου RJ45 για τα δεδομένα. 
 
(Ζ)Ο χώρος κλιματίζεται κανονικά. Με την νέα 
διαμόρφωση του χώρου θα απαιτηθεί η 
εγκατάσταση ενός τουλάχιστον νέου στομίου, , 
κατά τρόπο ώστε ο κάθε χώρος να διαθέτει στόμια 
και προσαγωγής και απαγωγής. 
 

ΝΑΙ   

18. Αναδιαμόρφωση  χώρου εκπαίδευσης 
ελεγκτών εναερίου κυκλοφορίας (ATC 
SIMULATOR). 

Η υφιστάμενη κατάσταση του χώρου εμφανίζεται 
στο σχέδιο με την αντίστοιχη κάτοψη. Σε δεύτερο 
σχέδιο εμφανίζεται η κάτοψη της πρότασης νέας 
διαμόρφωσης. 
Απελευθέρωση του χώρου από υπάρχοντα 
εξοπλισμό. 
Στον χώρου σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός 
αντικειμένων γραφειακού εξοπλισμού αλλά και 
παλαιού εξοπλισμού εκπαίδευσης (Rack 
ηλεκτρονικών συστημάτων, έδρες ελεγκτών 
εναερίου κυκλοφορίας κλπ). Ο ανάδοχος θα 
απομακρύνει όλον αυτόν τον εξοπλισμό με το 
προσωπικό του και με ίδια μέσα και εργαλεία. Ο 
εξοπλισμός θα μεταφερθεί σε χώρο που θα 
υποδειχθεί.   
Πτυσσόμενη πόρτα εσόδου. 
Στην είσοδο του διαδρόμου του χώρου ATC 
Simulator θα εγκατασταθεί πτυσσόμενη, κεντρικά 
ανοιγόμενη, καγκελόπορτα ασφαλείας (τύπου 
φυσαρμόνικας) με μεταλλική κάσα και κλειδαριά 
ασφαλείας. Η μεταλλική κάσα στο άνω μέρος της 
θα στερεωθεί στο σκυρόδεμα της οροφής, πάνω 
από την ψευδοροφή του χώρου. Η πόρτα θα είναι 
κατασκευασμένη από χάλυβα ειδικής διατομής, με 
αθόρυβη λειτουργία, κλειδαριά 4 σημείων και θα 
είναι βαμμένη σε χρώμα RAL απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. Οι διαστάσεις του 
ανοίγματος της πόρτας είναι 2,40m X 2,40m 
περίπου. 
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Αντικατάσταση μοκέτας. 
Σε όλο τον χώρο, εμβαδού 260 τ.μ. περίπου, θα 
αποξηλωθεί η υπάρχουσα μοκέτα η οποία καλύπτει 
το ψευδοδάπεδο και στην θέση της θα τοποθετηθεί 
δάπεδο από πλακίδια βυνιλικά (PVC), απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια θα είναι 
επαγγελματικής κατηγορίας χρήσης, αντιστατικά, 
βραδύκαυστα και αντιολισθηρά, πάχους 2mm, με 
υψηλή αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια, διαστάσεων 
60cm Χ 60cm. Το κάθε πλακάκι θα αντιστοιχεί σε 
πλακάκι του ψευδοδαπέδου, κατά τρόπο ώστε να 
είναι δυνατή η απομάκρυνση τμήματος του 
ψευδοδαπέδου για λόγους συντήρησης. 

ΝΑΙ   

Νέα διαμόρφωση χώρου. 
Ο χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την πρόταση 
διαμόρφωσης (σχέδιο) και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 17 του παρόντος. Μία 
πόρτα η οποία εμφανίζεται στο σχέδιο θα 
μεταφερθεί σε νέα θέση. Οι δύο νέες πόρτες οι 
οποίες θα τοποθετηθούν για την διαμόρφωση 
γραφείων θα φέρουν υαλοστάσια στο άνω ήμισυ 
μέρος τους και περσίδες αερισμού στο κάτω.  
Ειδικά στους διαχωριστικούς τοίχους των 
αιθουσών 2 με 3 και 4 με 5 θα τοποθετηθεί διπλή 
γυψοδανίδα για επίτευξη ικανής ηχομόνωσης. 
Στα παράθυρα στα οποία δεν υπάρχουν  
εγκατεστημένα εξωτερικά ηλεκτροκίνητα ρολά 
(παντζούρια) θα εγκατασταθούν εσωτερικά των 
υαλοστασίων ρολοκουρτίνες(rollers) ολικής 
συσκότισης κατά τρόπο ώστε να παρέχουν πλήρη 
κάλυψη αυτών.   
Σε ένα παράθυρο διαστάσεων 1,00m X 1,1m 
περίπου περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του 
διπλού τζαμιού του το οποίο έχει σπάσει. 
 

ΝΑΙ   

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης χώρου. 
Στις αίθουσες 2 και 3 θα εγκατασταθούν λήψεις 
230V για τις 12 θέσεις εκπαιδευομένων ανά 
αίθουσα που εμφανίζονται στο σχέδιο και 
σύμφωνα με επιτόπου υποδείξεις. Η κάθε θέση θα 
περιλαμβάνει πολύμπριζο 3 λήψεων, σταθερά 
στερεωμένο στον τοίχο. 
Επίσης σε κάθε αίθουσα εγκατασταθεί μία απλή 
πρόσθετη λήψη 230V. Όλες οι λήψεις θα 
τροφοδοτούνται από τους υπάρχοντες στην 
αίθουσα 2 πίνακες αδιάλειπτης ισχύος (UPS) με 
ανάπτυξη νέων κυκλωμάτων 16Α. Θα 
εγκατασταθεί ένα νέο  κύκλωμα για κάθε τρείς 
θέσεις εργασίας, με καλώδιο διατομής 3 Χ 2,5mm2. 
Στις αίθουσες 3 και 4, πίσω από την θέση του 
εκπαιδευτή θα εγκατασταθεί από μία λήψη  230V η 
οποία θα περιλαμβάνει πολύμπριζο 5 θέσεων και 
θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητο κύκλωμα. Από 
την λήψη αυτή θα τροφοδοτείται και projector που 
θα αναρτηθεί από κατάλληλη βάση οροφής που θα 
εγκαταστήσει ο προσφέρων. Ο προσφέρων θα 
εγκαταστήσει και τα λοιπά καλώδια τα οποία 
απαιτούνται για την λειτουργία του προβολέα. 
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Πέραν αυτού στην αίθουσα 3 θα εγκατασταθούν 
περιμετρικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν 4 απλές 
λήψεις 230 V και στην αίθουσα 4 θα 
εγκατασταθούν περιμετρικά σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν 7 απλές λήψεις 230 V (μία για κάθε 
σειρά εκπαιδευομένων). Στην αίθουσα 5 (γραφείο) 
θα εγκατασταθούν τέσσερις λήψεις 230 V και στον 
χώρο των φωτοτυπικών μηχανημάτων ομοίως 
τέσσερις λήψεις. 
Οι ρευματοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή 
ρεύματα, θα εγκατασταθούν με σύστημα 
περιμετρικών πλαστικών καναλιών. Τα κανάλια 
αυτά θα διανέμουν τις λήψεις περιμετρικά του 
χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή για την 
περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεμητές, patch panels κλπ. Όπου απαιτείται θα 
δημιουργηθούν νέα ηλεκτρικά κυκλώματα με το 
διακοπτικό τους υλικό και την αναλογία πίνακα. 
 

ΝΑΙ   

Στον χώρο των γραφείων/φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων θα εγκατασταθούν συνολικά 4 
πρίζες ασθενών. Στις δύο αίθουσες διδασκαλίας, 
πίσω από την θέση του εκπαιδευτή θα 
εγκατασταθεί από μία πρίζα ασθενών. Η κάθε πρίζα 
θα διαθέτει μία υποδοχή τύπου RJ11για το 
τηλέφωνο και μία τύπου RJ45 για τα δεδομένα. Οι 
καλωδιώσεις των ασθενών θα οδεύσουν μέχρι τον 
πλησιέστερο κατανεμητή ορόφου, καθώς και  μέχρι 
το patch panel που βρίσκεται στην αίθουσα 2, με 
διακριτά καλώδια UTP κατηγορίας 5E τεσσάρων 
ζευγών. Η συνδεσμολογία των καλωδίων θα γίνει 
όπως και αυτή των καλωδίων του χώρου 
Διοίκησης. 
 
 
 

ΝΑΙ   

Το υπάρχον στην αίθουσα 2 Rack που περιέχει το 
patch panel του ορόφου θα αποσυναρμολογηθεί. 
Θα μεταφερθεί ένα μεταχειρισμένο Rack 
διαστάσεων 60cm X 60cm X 120cm (πλάτος Χ 
βάθος Χ ύψος) από το υπόγειο, θα καθαριστεί και 
σε αυτό θα επανατοποθετηθούν όλα τα στοιχεία 
του προϋπάρχοντος (τα 2 οπτικά και τα 4 UTP 
patch panel, τα δύο switch καθώς και το πολύπριζο 
που βρίσκονται όλα εν λειτουργία στο υφιστάμενο 
rack). Θα συνδεθεί δε το πολύπριζο του rack στον 
πίνακα αδιάλειπτης παροχής της αίθουσας και θα 
προστεθούν τέσσερις νέοι οδηγοί καλωδίων για 
κάθε ένα panel και switch . Επίσης θα 
εγκατασταθούν οι νέες προβλεπόμενες πρίζες 
δομημένης καλωδίωσης UTP Cat 5E, Τ568Β  
Τα ανωτέρω, δεδομένου ότι επηρεάζουν την 
κανονική εργασία αρκετών εργαζόμενων, θα 
εκτελεστούν εκτός εργάσιμης μέρας ή ώρας. 
Ο χώρος κλιματίζεται κανονικά. Με την νέα 
διαμόρφωση του χώρου θα εξεταστεί η ανάγκη 
εγκατάστασης νέων στομίων, κατά τρόπο ώστε ο 
χώρος των γραφείων να διαθέτουν στόμια και 
προσαγωγής και απαγωγής. 
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19. Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων γραφείων 
στο κτίριο του Πύργου Ελέγχου. 

Στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει τον Πύργο 
Ελέγχου του Αερολιμένα Αθηνών (χώρος που θα 
υποδειχθεί) υπάρχει ενιαίος χώρος εμβαδού 161τμ 
περίπου. Σε αυτόν θα δημιουργηθούν δύο χώροι 
γραφείων. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να συνεργαστεί με τον 
αερολιμένα και με συνεργεία που πιθανόν 
εργάζονται παράλληλα για να εκτελέσουν τις Η/Μ 
εργασίες του χώρου. Ο προσφέρων θα ενημερωθεί 
για τις διαδικασίες του αερολιμένα σε θέματα 
αδειών εισόδου, ασφαλείας κλπ και θα λάβει όλα τα 
δέοντα μέτρα για την ελάχιστη όχληση των 
εργαζομένων στο κτίριο.  
 

ΝΑΙ   

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
(α) Διαχωριστικό μήκους 9,25 μ., που θα φέρει 
πόρτα ανοιγόμενη και με το οποίο θα 
απομονώνονται οι δύο χώροι γραφείων. Το 
διαχωριστικό, θα είναι  ελαφρό χώρισμα το οποίο 
θα είναι από μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό, με 
αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες και 
πλήρωση του ενδιάμεσου κενού με ορυκτοβάμβακα 
πάχους 5εκ.. Το ελαφρό χώρισμα καθώς και η 
πόρτα που θα φέρει θα κατασκευαστεί σύμφωνα 
με την σχετική περιγραφή της ανωτέρω 
παραγράφου ¨Φυλακίο εισόδου στο ΚΕΠΑΘΜ – 
Διαχωριστικά¨.  
(β) Διαμόρφωση των δαπέδων. Τα υφιστάμενα 
δάπεδα έχουν τελική επιφάνεια από γκρό μπετόν 
και υψομετρική διαφορά από το δάπεδο των 
γειτνιαζόντων  χώρων. Θα πρέπει να γίνει 
διάστρωση της εν λόγω επιφάνειας με κυψελωτό 
κονιόδεμα, πάχους 7,5 εκ. περίπου. Η επιφάνεια του 
κονιοδέματος θα είναι επίπεδη, λεία και θα έχει τις 
απαιτούμενες κλίσεις. Τέλος το δάπεδο θα 
διαστρωθεί με μοκέτα όμοιας ποιότητας και 
χρώματος με αυτές των διπλανών γραφείων. Η 
τελική επιφάνεια του δαπέδου του εν λόγω χώρου, 
θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον παρακείμενο 
διάδρομο. Η ένωση της μοκέτας με τις πλάκες 
δαπέδου του διαδρόμου, θα καλυφθεί με μεταλλικό 
πηχάκι, όπως και στις λοιπές πόρτες των 
υφιστάμενων γραφείων. 
 

ΝΑΙ   

(γ) Στις εσωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών 
τοίχων του εν λόγω χώρου θα πρέπει να γίνουν οι 
εξής επεμβάσεις: 
(1)Στους τοίχους από οπτοπλινθοδομή, 
αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφή με 
πλαστικό χρώμα της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
(2)Στους τοίχους από γυψοσανίδα, βαφή αυτών με 
πλαστικό χρώμα της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
(δ) Θα τοποθετηθούν ψευδοροφές από πλάκες 
ορυκτών ινών, πάχους 15χιλ. και διαστάσεων 
60x60εκ. με εμφανή σκελετό. Ως προς το σύστημα 
ανάρτησής τους, αυτό θα είναι εμφανές, 
γαλβανισμένο και θα περιλαμβάνει τους κύριους 
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οδηγούς και τους κουμπωτούς εγκάρσιους, ώστε να 
σχηματίζεται ο επιθυμητός κάνναβος. Οι κύριοι 
οδηγοί θα τοποθετούνται σε παράλληλη απόσταση 
μεταξύ τους 1200χιλ. και θα στηρίζονται ασφαλώς 
από τη δομική οροφή με αναρτήσεις εγκεκριμένες 
από την επίβλεψη. Η ανάρτηση από τον τοίχο θα 
έχει μέγιστη απόσταση 450χιλ. Οι εγκάρσιοι οδηγοί 
μήκους 1200χιλ. καλύπτουν το άνοιγμα των κυρίων 
οδηγών σε απόσταση 600χιλ, σχηματίζοντας τον 
κάνναβο (600x600χιλ). Η περιμετρική γωνία 
στερεώνεται στον τοίχο ανά 450χιλ. μέγιστη 
απόσταση. Οι ψευδοροφές θα συνδυάζουν πλήρη 
λειτουργικότητα και επισκεψιμότητα. Το ελεύθερο 
ύψος μεταξύ επιφάνειας μοκέτας και ψευδοροφής 
θα πρέπει να είναι Η=3,00 μ. 
 
(ε) Κάλυψη σωληνώσεων με γυψοσανίδες. 
Η κάλυψη θα εκτελεστεί στη θέση που φαίνεται 
στο συνημμένο σκαρίφημα και με την υπόδειξη της 
Υπηρεσίας, σε μήκος 8,60 μέτρων περίπου, πλάτος 
0,30 μ. και ύψος 0,70 μ.. Θα είναι από μεταλλικό 
γαλβανισμένο σκελετό, με επένδυση με 
γυψοσανίδες από την εξωτερική πλευρά του 
σκελετού και θα φέρει δύο θυρίδες επίσκεψης. 
 

ΝΑΙ   

20. Διαμόρφωση χώρου κάτωθεν παλαιού 
Πύργου Ελέγχου. 

Ο χώρος των παλαιών ηλεκτρονικών μηχανημάτων, 
κάτω από τον παλαιό πύργο ελέγχου στον Β΄ 
όροφο του κτιρίου (α)θα διαμορφωθεί ως εξής: 
(α)Αποξήλωση άχρηστων μεταλλικών στοιχείων, 
αεραγωγών, επίπλων κλπ που υπάρχουν στον 
χώρο, ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας, 
απομάκρυνσή τους. 
(β)Αντικατάσταση της ψευδοροφής και 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
ενσωματωμένων σε αυτήν ώστε να επιτυγχάνεται 
στάθμη φωτισμού για γραφειακούς χώρους. 
(γ)Βαφή τοίχων με πλαστικό χρώμα. 
(δ)Εγκατάσταση ηλεκτρικών διακοπτών και  6 
ρευματοδοτών. 
 

ΝΑΙ   

(ε)Εγκατάσταση τριών λήψεων τηλεφώνου και 
τριών λήψεων δεδομένων. Η συνδεσμολογία των 
καλωδίων θα γίνει όπως η αντίστοιχη του χώρου 
Διοίκησης. 
(στ)Αντικατάσταση δαπέδου με πλακίδια  βυνιλικά 
(PVC), απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. Τα 
πλακάκια θα είναι επαγγελματικής κατηγορίας 
χρήσης, αντιστατικά, βραδύκαυστα και 
αντιολισθηρά, πάχους 2mm, με υψηλή αντοχή σε 
καρέκλες με ροδάκια. 
(ζ)Αντικατάσταση των μεταλλικών κουφωμάτων 
(παραθύρων – πόρτας) με αλουμινίου. Τα 
κουφώματα έχουν διαστάσεις 6,60m X 1,30m, 
1,40m X 1,20m και 1,55m X 2,10m. Τα κουφώματα 
θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες, θα είναι 
ανοιγόμενα και ανακλινώμενα, με ψευδόκασες και 
μαρμαροποδιά και θα γίνει πλήρης αποκατάσταση 
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των μερεμετιών. Περιλαμβάνεται η αποκομιδή των 
προϊόντων καθαίρεσης και η απόρριψή τους σε 
κατάλληλο χώρο. Τα νέα παράθυρα θα είναι 
αισθητικά όμοια με τα λοιπά παράθυρα του 
κτιρίου.  

21. Αποκατάσταση δοκών 
Επέμβαση αποκατάστασης στατικής επάρκειας δύο 
δοκών του κτιρίου. Η ανάγκη και ο τρόπος της 
αποκατάστασης των δοκών διαπιστώθηκε κατόπιν 
σχετικής μελέτης που εκπόνησε η Υπηρεσία και η 
οποία προσαρτάται στο παρόν. Οι επεμβάσεις θα 
γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Οι εμφανείς μεταλλικές επιφάνειες θα βαφούν σε 
χρώμα όμοιο με τους παρακείμενους τοίχους. 

ΝΑΙ   

22. Αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης 
ΚΗΕΜΣ. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις: 
(α) Εγκατάσταση έως 10 ρευματοδοτών σε θέσεις 
που θα υποδειχθούν, με την αναλογία τους σε 
πλαστικά κανάλια, καλώδια και μικροαυτόματες 
ασφάλειες. 
(β) Εγκατάσταση στους πίνακες που τροφοδοτούν 
το ΚΗΕΜΣ τεσσάρων διακοπτών διαρροής 4 Χ 40Α 
30mA και επανακαλωδίωση των πινάκων για 
καταμερισμό των κυκλωμάτων σε περισσότερους 
από ένα κλάδο, και προστασία κάθε κλάδου από 
ιδιαίτερο διακόπτη διαρροής. 

ΝΑΙ   

23. Μετατόπιση πλαστικού καναλιού στο χώρο 
ΚΗΕΜΣ/Α  

Μετατόπιση (ανύψωση) ενός πλαστικού καναλιού 
μήκους 3 μέτρων περίπου που βρίσκεται στο χώρο 
ΚΗΕΜΣ/Α από το σημερινό ύψος του (~ 60cm) σε 
ύψος 2,50 μέτρων περίπου. Στο κανάλι υπάρχουν 
εγκατεστημένοι τρείς ρευματοδότες 230V, τρείς 
πρίζες τηλεφώνου και τρείς δεδομένων. Επεκτάσεις 
καλωδίων ισχυρών ρευμάτων μπορεί να γίνουν σε 
κουτιά διακλαδώσεως εντός της ψευδοροφής. Τα 
καλώδια ασθενών ρευμάτων θα αντικατασταθούν 
με νέα που θα τερματίσουν στον τηλεφωνικό 
κατανεμητή και στο γειτνιάζον patch panel του 
χώρου. Περιλαμβάνεται και πρόσθετο κανάλι 
εφόσον απαιτηθεί.      

ΝΑΙ   

24. Αναβάθμιση εξαερισμού χώρων ΚΗΕΜΣ 
Η αναβάθμιση εξαερισμού των χώρων ΚΗΕΜΣ 
περιλαμβάνει: 
(Α) ΧΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ: Θα γίνει εγκατάσταση 
ενός συστήματος εξαερισμού, αποτελούμενο από 
κυκλικό σωλήνα ελικοειδούς ραφής κατάλληλων 
διατομών, μήκους 6μ περίπου, στο ένα άκρο του 
οποίου θα υπάρχει εγκατεστημένος εξαεριστήρας 
χαμηλού προφίλ με ελικο- φυγοκεντρική φτερωτή 
και ειδική ηχοαπορροφητική μόνωση. 
Ο εξαεριστήρας θα εγκατασταθεί εξωτερικά του 
χώρου, στο αίθριο του κτιρίου με προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
ληφθεί στην συναρμογή του συστήματος με τα 
υαλοστάσια. Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνεται 
τυχόν απαιτούμενη ειδική κατασκευή. Το όλο 
σύστημα θα βαφεί λευκό. 
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Ο εξαεριστήρας θα φέρει εξωτερικό ακροκιβώτιο 
με μοτέρ 230V, 50 Ηz και χειριστήριο δύο 
ταχυτήτων. Θα διαθέτει φλάντζες προσαρμογής και 
στις δύο πλευρές (απαγωγή και προσαγωγή) με 
πλαστικούς δακτυλίους σφράγισης και κλιπ 
σύνδεσης. Το μοτέρ θα τροφοδοτηθεί από τον 
ηλεκτρικό πίνακα (εγκατάσταση καλωδίου, 
μικροαυτόματου, πλαστικού καναλιού προστασίας 
καλωδίου κλπ). Το τροφοδοτικό καλώδιο θα 
διέρχεται από την ψευδοροφή. Η παροχή του 
συστήματος πρέπει να είναι 300m3/h ή 
μεγαλύτερη. 
Ο σωλήνας θα φέρει τις κατάλληλες 
αντικραδασμικές στερεώσεις για στιβαρή 
ανάρτησή του από την οροφή και θα φέρει και τρία 
στόμια πάνω από αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Τα 
στόμια θα κατέρχονται  με εύκαμπτη κατασκευή 
μέχρι ύψος 1,50m από το δάπεδο για 
αποτελεσματική απορρόφηση των αεριών 
προϊόντων των συγκολλήσεων. 
Δεδομένου ότι η εγκατάσταση του αεραγωγού 
συμπίπτει με φωτιστικά σώματα ψευδοροφής, τρία 
από αυτά θα μετακινηθούν σε γειτονική θέση. 

ΝΑΙ   

(Β) ΧΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: Θα γίνει εγκατάσταση 
δύο συστημάτων εξαερισμού, αποτελούμενα από 
κυκλικούς σωλήνες ελικοειδούς ραφής κατάλληλων 
διατομών, μήκους 16,5μ περίπου έκαστο. Η 
απαιτούμενη συνολική εναλλαγή αέρα του χώρου 
αυτού πρέπει να είναι 4 φορές ή μεγαλύτερη. Ο 
κάθε σωλήνας θα έχει τέσσερα στόμια. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο σύστημα του 
τμήματος ΣΤ.  
(Γ) ΧΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ε: Ο εξαερισμός του χώρου 
θα επιτευχθεί με  αεραγωγό ο οποίος διερχόμενος 
από τον χώρο ανταλλακτικών θα συνδέει ένα 
στόμιο τοίχου ευρισκόμενο στο τμήμα Ε με 
εξαεριστήρα αεραγωγού ευρισκόμενο στο αίθριο, 
έξω από το υαλοστάσιο του τμήματος Β. Η 
απαιτούμενη εναλλαγή αέρα του χώρου αυτού 
πρέπει να είναι 4 φορές ή μεγαλύτερη. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο σύστημα του 
τμήματος ΣΤ. 
(Δ) ΧΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ : θα εγκατασταθεί 
πλήρως ένας αξονικός ανεμιστήρας τοίχου-
υαλοστασίου, αθόρυβης λειτουργίας, δύο 
ταχυτήτων, με αναστροφή λειτουργίας και 
περσίδες φραγής του ανοίγματος στην κατάσταση 
μη λειτουργίας. Η παροχή του εξαεριστήρα θα είναι 
600m3/h ή μεγαλύτερη. Η λειτουργία του θα 
πραγματοποιείται με κατάλληλο χειριστήριο. 
Ο εξαεριστήρας θα εγκατασταθεί κεντρικά στο άνω 
μέρος του υαλοστασίου. Για τον σκοπό αυτό θα 
δημιουργηθεί τμήμα του υαλοστασίου, όπου στο 
άνω μέρος θα είναι εγκατεστημένος ο ανεμιστήρας 
και στο κάτω μέρος σταθερό υαλοστάσιο. 
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(Ε) ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ : θα εγκατασταθεί πλήρως 
ένας αξονικός ανεμιστήρας όμοιος με τον 
περιγραφόμενο του τμήματος Γ. Ο εξαεριστήρας θα 
εγκατασταθεί πάνω από την εσωτερική πόρτα που 
συνδέει τον χώρο με τον διάδρομο του κτιρίου. 
Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα είναι αξονικοί, 
συνδυασμένοι με αεροδυναμικό κώνο, απευθείας 
συνεζευγμένοι στον ηλεκτροκινητήρα, υψηλού 
βαθμού απόδοσης και αθόρυβης λειτουργίας. Η 
πτερωτή θα είναι ζυγοσταθμισμένη για λειτουργία 
χωρίς κραδασμούς. 
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από 
χαλυβδοέλασμα σε ενιαία κατασκευή με 
αεροδυναμικό κώνο. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 
μονοφασικός, τελείως κλειστού τύπου και θα είναι 
στερεωμένος πάνω στο κέλυφος. 
Στην εξωτερική πλευρά θα υπάρχει 
προσαρμοσμένο πολύφυλλο διάφραγμα για την 
παρεμπόδιση εισόδου βροχής και αέρα. Το πλαίσιο 
του διαφράγματος θα είναι από γαλβανισμένα 
χαλυβδοελάσματα, ενώ τα φύλλα από αλουμίνιο. 
Στην εσωτερική πλευρά θα τοποθετηθεί 
προφυλακτήρας μικρών ανοιγμάτων. 
 

ΝΑΙ   

25. Αποκατάσταση στεγανοποίησης ταράτσας. 
Πρόκειται για στεγανοποίηση τμήματος δώματος 
του Γ΄ κτιρίου του ΚΕΠΑΘΜ (πλευρά κτιρίου προς 
το parking) επιφάνειας 350,00 m2 περίπου καθώς 
και κάποιου τμήματος στο δώμα πάνω από το 
γραφείο Διοικητή. Η τελική επιφάνεια του δώματος 
αποτελείται από ασφαλτόπανο επικαλυμμένο με 
ψηφίδες.   
   Αναλυτικά απαιτούνται τα εξής:  
 
 

ΝΑΙ   

   -Σχολαστικός καθαρισμός από σαθρά υλικά και 
ξένες ουσίες σε όλο το υπό στεγανοποίηση τμήμα 
δώματος. Όπου οι οριζόντιες επιφάνειες τέμνονται 
με κατακόρυφες, όλες οι εργασίες που 
περιγράφονται στο παρόν, θα εκτελούνται και επί 
της κατακόρυφης τεμνόμενης επιφάνειας, σε όλο το 
μήκος αυτής και στο ύψος αυτό τουλάχιστον που 
σήμερα καλύπτεται με ασφαλτόπανο. Για τον 
καθαρισμό θα χρησιμοποιηθούν υδροβολή υψηλής 
πίεσης, βιομηχανική σκούπα, επαγγελματικός 
φυσητήρας και ότι άλλο απαιτείται για επίτευξη 
βέλτιστου αποτελέσματος. 
  -Έλεγχος των κλίσεων του δώματος και βελτίωση 
αυτών όπου απαιτείται. 
  -Τοπικές επισκευές σε όποιες περιοχές της 
επιφάνειας κρίνεται απαραίτητο, με ασφαλτόπανο 
ίδιας ποιότητας και μορφής με το υφιστάμενο και 
εφαρμογή πολυουρεθανικής μαστίχης.     
  -Αστάρωμα όλης της επιφάνειας εφόσον 
απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας 
παραγωγής του βασικού υλικού στεγανοποίησης.  
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  -Εφαρμογή χυτού ελαστικού στεγανωτικού 
συστήματος πολυουρεθανικής βάσης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της παραγωγού εταιρείας αυτού, στην 
συνολική επιφάνεια και την περιμετρική σφράγιση. 
Η παραγωγός εταιρεία του υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί, θα βεβαιώσει με Υ. Δ., είτε η ίδια 
είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου της, ότι το υλικό 
που θα επιλεγεί έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 
(α)Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας: W3 
(25 έτη) 
(β)Καταπόνηση κατά τη χρήση: Ρ1 
(γ)Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας: -18ο C 
(δ)Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας: 80ο C 
(ε)Διαπερατότητα υδρατμών: Κατηγορία (1) (EN 
ISO 7783-2) 
(στ)Σύμφωνο με ETAG-005 
(ζ)Φέρει τη σήμανση CE 
 

ΝΑΙ   

   -Έλεγχος, καθαρισμός, στεγανοποίηση και 
τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στα 
στόμια όλων των υδρορροών του δώματος. 
   -Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους, καθώς και με 
το υλικό της επιφάνειας που πρόκειται να 
στεγανοποιηθεί. Αυτό θα εξασφαλίζεται με 
βεβαίωση της εταιρείας παραγωγής των υλικών ή 
του νόμιμου εκπροσώπου αυτής. 
   -Η παραγωγός εταιρεία του υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί, θα βεβαιώσει με Υ. Δ., είτε η ίδια 
είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου της, ότι η ποιότητα 
των εργασιών θα ελεγχθεί και θα βεβαιωθεί από 
επίσημα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής. Η 
βεβαίωση αυτή θα υποβληθεί στην επιτροπή 
παρακολούθησης των εργασιών, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών και προκειμένου αυτές 
να θεωρηθούν και τυπικά λήξασες.     
  -Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω  ο χώρος θα 
παραδοθεί απόλυτα καθαρός. 
  -Τα ανωτέρω αναφερόμενα θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την 
περιβαλλοντική μελέτη του ΚΑΑ. 
 

ΝΑΙ   

26. Κάλυψη σωληνώσεων με γυψοσανίδες. 
Η κάλυψη αυτή θα εκτελεστεί σε μήκος 60 μέτρων 
περίπου, στα γραφεία του 2ου  ορόφου του 
ΚΕΠΑΘΜ που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 
 

ΝΑΙ   

27. Φυλάκιο εισόδου.  
Στην είσοδο του χώρου ΚΕΠΑΘΜ, θα εγκατασταθεί 
φυλάκιο, σύμφωνα με το σχέδιο της κάτοψής του, 
που θα περιλαμβάνει δύο θέσεις ελεγκτών 
εισερχομένων αυτοκινήτων και  διερχομένων 
ατόμων, WC, αποθήκη και θα έχει εγκατεστημένες 
τέσσερις θύρες ελέγχου τύπου τουρνικέ, 
ηλεκτρονική πύλη ελέγχου εισερχομένων ατόμων 
και συσκευή X-ray χειραποσκευών. Η χωροθέτησή 
του θα γίνει από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
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Ο οικίσκος φυλακίου θα είναι 
προκατασκευασμένος και θα παραδοθεί από τον 
ανάδοχο πλήρως εξοπλισμένος όπως αναφέρεται 
ανωτέρω, εκτός από την ηλεκτρονική πύλη ελέγχου 
εισερχομένων ατόμων και συσκευή X-ray 
χειραποσκευών  τα οποία θα χορηγήσει η Υπηρεσία 
και ο ανάδοχος  υποχρεούται να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την τοποθέτηση  και τη 
λειτουργία τους  εντός του οικίσκου.  Στο κόστος 
του οικίσκου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα 
κόστη μεταφοράς, διαμόρφωσης χώρου 
εγκατάστασης και τοποθέτησης αυτού. Η χρήση 
οιονδήποτε βοηθητικών μέσων όπως ανυψωτικών 
μηχανημάτων, γερανών κτλ, για τη 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και στήριξη των 
οικίσκων από εξειδικευμένα συνεργεία 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή και αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα. 
 
ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Γενικές απαιτήσεις 
 Το συνολικό εμβαδό του οικίσκου θα είναι 
~45,0m2,  οι εξωτερικές διαστάσεις ~9,00m Χ 
~5,00Χm ~2,50 m (ΜχΠχΥ) και το καθαρό 
εσωτερικό ύψος ~2,25m. 
Ο οικίσκος θα είναι αμεταχείριστος, με πλήρη 
θερμομόνωση και υγρομόνωση και θα διαθέτει 
αντιδιαβρωτική προστασία, που  θα αντέχει σε 
μακροχρόνια χρήση. 
Η ακριβής θέση τοποθέτησης του οικίσκου θα 
οριστεί από αρμόδιους υπάλληλους της ΥΠΑ.   
O οικίσκος θα είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου 
από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ και θα είναι 
επενδεδυμένος εξωτερικά με πλαστικοποιημένη 
λαμαρίνα, η οποία εξασφαλίζει ελάχιστες εργασίες 
συντήρησης και αντοχή έναντι της οξείδωσης της 
τάξης των 20 ετών.   
Η κατασκευή του οικίσκου θα εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα μεταφοράς του από την αρχική θέση 
εγκατάστασής του σε νέες θέσεις και θα μπορεί να 
πακτωθεί κατάλληλα, είτε υπερυψωμένος είτε 
εδραζόμενος πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Θα 
τοποθετηθεί ασφαλώς έναντι ανεμοπίεσης 
(ρυθμιζόμενες βάσεις ή μεταλλικούς δοκούς 
στήριξης ή βίδες αγκύρωσης) επάνω στη βάση. Η 
στήριξή  του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
υποβληθείσα από τον ανάδοχο στατική μελέτη η 
οποία θα ελεγχθεί και εγκριθεί αρμοδίως από την 
Υπηρεσία και η υλοποίησή της θα επιβλέπεται από 
αρμόδιο μηχανικό του αναδόχου.  
 

ΝΑΙ   

Οι βάσεις που θα τοποθετηθεί ο οικίσκος θα είναι 
κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Από 
τις δύο πλευρές του οικίσκου που βρίσκονται οι 
πόρτες, εξωτερικά αυτών θα δημιουργηθεί 
πλατύσκαλο με ράμπα και σκαλοπάτια, όπως 
φαίνεται στο σχέδιο. Από τις δύο  άλλες πλευρές 
του οικίσκου θα δημιουργηθεί πεζοδρόμιο πλάτους 
0,8μ περίπου. Το πάχος σκυροδέματος θα είναι 
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τουλάχιστον 0,15 m. εφόσον η έδραση γίνει σε ήδη 
διαμορφωμένη περιοχή και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με την υποβληθείσα από τον ανάδοχο 
μελέτη έδρασης. Η επένδυση των παράπλευρων 
επιφανειών του οικίσκου, θα φθάνει μέχρι το 
πεζοδρόμιο, ώστε να καλύπτεται πλήρως η βάση 
και να επιτυγχάνεται το καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα. 
Η μέριμνα για την μεταφορά, η ευθύνη, η ασφάλιση, 
τα έξοδα και η χρήση οιουδήποτε μέσου μεταφοράς 
ή βοηθητικών μέσων όπως ανυψωτικών 
μηχανημάτων, γερανοί κτλ., καθώς και η πλήρη 
τοποθέτηση, στήριξη και συναρμολόγηση του 
οικίσκου από εξειδικευμένα συνεργεία 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή και αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 
 
Ειδικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη σχέδια (κάτοψη, 
τομές, όψεις, σχέδιο κατασκευής, σχέδια Η/Μ κλπ) 
του οικίσκου καθώς και τεκμηρίωση της στατικής 
του επάρκειας, τα οποία θα εγκριθούν αρμοδίως 
από την Υπηρεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν. 
Επίσης θα υποβάλει προς έγκριση, τεκμηρίωση 
θερμομόνωσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
είναι απαραίτητο, ώστε με δική του ευθύνη, να  
συμπληρώσει το  φάκελο για την έκδοση 
οικοδομικής άδειας  και να τον υποβάλει  στην ΥΠΑ, 
σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις 
και χωρίς αμοιβές για το δημόσιο. 
Το εργοστάσιο κατασκευής των οικίσκων ή ο 
προσφέρων θα πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ 
Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001, που θα έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 
(αντίγραφα θα συμπεριληφθούν στην προσφορά). 
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Στοιχεία Οικίσκου  
Σκελετός 
Συγκεκριμένα το σύστημα κατασκευής του 
οικίσκου θα αποτελείται από ορθοστάτες από 
προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας πάχους 
2mm, οι οποίοι θα συνδέονται μεταξύ τους με 
τραβέρσες από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας 
σχηματίζοντας έτσι ένα άκαμπτο ικρίωμα επί του 
οποίου στερεώνονται τα τοιχώματα του οικίσκου. 
Οι ορθοστάτες θα βιδώνονται στη βάση και πάνω 
στο περιμετρικό προφίλ της οροφής.    
Ο σκελετός του  οικίσκου ως σύνολο θα 
αποτελείται από ενιαίο χωρικό πλαίσιο, ώστε 
πέραν των προβλεπόμενων φορτίσεων να μπορεί 
να αναλαμβάνει με ασφάλεια τις δυνάμεις που 
προκαλούνται κατά την ανύψωση, μετακίνηση και 
τοποθέτησή του, χωρίς να προκαλούνται φθορές, 
παραμορφώσεις ή χαλάρωση των συνδέσμων. Ο 
οικίσκος θα έχει προσαρμοστές ανύψωσης και στις 
τέσσερις πλευρές του για φόρτωση με γερανό και ο 
σκελετός θα είναι μηχανικά ενισχυμένος στα σημεία 
αυτά. 
 

ΝΑΙ   

Page 40

ΑΔΑ: ΩΞΝΠ465ΧΘΞ-52Ψ





Τοιχώματα  
Τα τοιχώματα των οικίσκων θα αποτελούνται από 
θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 4cm. Τα 
τοιχώματα του οικίσκου θα μπορούν να 
αντικατασταθούν επί τόπου σε περίπτωση 
αστοχίας.  
 

ΝΑΙ   

Οροφή 
Η οροφή μπορεί να είναι μονόριχτη ή δίρριχτη 
κατασκευασμένη από τραπεζοειδούς διατομής 
panel πολυουραιθάνης   πάχους  τουλάχιστον 8cm 
βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά 
ή θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης 6 cm με 
επικάλυψη ραφτής λαμαρίνας (βαμμένης 
εργοστασιακά) πάχους τουλάχιστο 0,6 mm.  
Τα panel της οροφής του οικίσκου, συνδέονται 
μεταξύ τους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
στεγανότητα.  Μεταξύ της οροφής και των 
πλευρικών τοιχωμάτων τοποθετείται «μονωτικός 
πηλός» (μαστίχα) υψηλής αντοχής στις μεταβολές 
θερμοκρασίας και στην πάροδο του χρόνου. Τέλος ο 
αρμός οροφής-τοιχωμάτων καλύπτεται 
περιμετρικά με  κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό.  
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μηχανική ενίσχυση 
και στην εξασφάλιση πλήρους στεγανοποίησης της 
στέγης και ιδιαίτερα στα σημεία ενώσεων, έτσι 
ώστε να μην εισέρχονται εσωτερικά του οικίσκου 
βρόχινα ύδατα. 
Θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες υδρορροές και 
γενικά θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των 
όμβριων υδάτων και την αποφυγή λιμναζόντων 
υδάτων, δημιουργώντας την κατάλληλη κλίση στην 
οροφή και ότι άλλο απαιτείται. 
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Διαχωριστικά  
Ο διαχωρισμός των χώρων εσωτερικά του 
οικίσκου, σύμφωνα με το σχέδιο,   θα γίνει με 
ελαφρά χωρίσματα τα οποία θα είναι από 
μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό, με αμφίπλευρη 
επένδυση με γυψοσανίδες ανθυγρές και πλήρωση 
του ενδιάμεσου κενού με ορυκτοβάμβακα πάχους 
5εκ.. Όλα τα πανέλα θα έχουν δυνατότητα 
αποσυναρμολόγησης και επανατοποθέτησης και θα 
είναι μετατρέψιμα 100%. 
Μετά την κατασκευή των υδραυλικών, 
αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
του χώρου, οι εσωτερικοί τοίχοι  του W.C.  θα 
επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1, 
διαστάσεων 30Χ30 εκ., μέχρι την οροφή. Το δάπεδο 
του W.C. θα διαστρωθεί με πλακίδια GROUP 4 
διαστάσεων 30Χ30 εκ., της επιλογής της  
υπηρεσίας, αφού γίνει εγκατάσταση ύδρευσης- 
αποχέτευσης και εξασφαλισθούν οι κατάλληλες 
κλίσεις προς το σιφώνι του δαπέδου. Οι λοιπές 
επιφάνειες των γυψοσανίδων θα βαφούν με 
πλαστικό χρώμα.  
Τα (2) θυρόφυλλα των χωρισμάτων θα είναι 
ανοιγόμενα, μονόφυλλα, διαστάσεων 1.00mΧ2.15m 
έκαστο.  Θα είναι από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό 
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κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας και 
επένδυση φορμάϊκα με επικάλυψη ακμών σ’ όλες 
τις εμφανής ακμές. Οι κάσσες ανάρτησης των 
θυροφύλλων θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Πόρτες – παράθυρα 
Ο οικίσκος θα φέρει (2) υαλόθυρες  εξωτερικές, 
δίφυλλες, συρόμενες, διαστάσεων 2.00mΧ2.15m. 
που θα πρέπει να ανοίγουν αυτόματα και προς 
τούτο θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος μηχανισμός.  
Όλα τα εξωτερικά παράθυρα και πόρτες  θα 
κατασκευασθούν από σκελετό αλουμινίου, από 
κράμα δομικών κατασκευών εκ διατομών 
ολοκληρωμένου συστήματος (σειράς) 
ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 10 μικρών, 
δυναμένων να φέρουν διπλούς υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 22-28 χιλ. Οι ψευτόκασσες θα 
είναι πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές 
στρατζαριστές διατομές ανάλογες προς το μέγεθος 
του κουφώματος, πάχους τοιχωμάτων τουλάχιστον 
1,5 χλστ ηλεκτροσυγκολλημένες και χρωματισμένες 
με αντισκωριακό χρωμικού ψευδαργύρου σε δύο 
στρώσεις. Τα κατωκάσια και τα περισσότερο 
εκτεθειμένα τμήματα των ψευτοκασσών θα είναι 
γαλβανισμένα εν θερμώ.            
Τα εξαρτήματα σύνδεσης, στροφείς, ράουλα και 
λοιπά εξαρτήματα χειρισμού από χυτό κράμα 
αλουμινίου οικοδομικών κατασκευών ή ανοξείδωτο 
αντιμαγνητικό χάλυβα από αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή. Οι βίδες και τα μπουλόνια θα είναι 
από ανοξείδωτο ή επικαδμιωμένο χάλυβα. 
Τα ελαστικά παρεμβύσματα θα είναι από 
NEOPRENE,TEFLON,APT ή EPDM κατασκευασμένα 
από αναγνωρισμένο ειδικό κατασκευαστή, 
ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή 
ακτινοβολία.   
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Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με τ’ αντίστοιχα ειδικά 
τεμάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο 
συστατικών για να εξασφαλίζουν το 
απαραμόρφωτο και τη στεγανότητα όλων των 
πλαισίων. Κινούμενα τμήματα διατομών 
αλουμινίου δεν  θα εφάπτονται απ’ ευθείας μεταξύ 
τους αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων 
(βουρτσάκια κ.λ.π.).Η στεγανότητα των 
κουφωμάτων έναντι καιρικών συνθηκών θα είναι 
εξασφαλισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό οι αρμοί μεταξύ 
διατομών αλουμινίου θα σφραγίζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες, τα προβλεπόμενα υλικά και τρόπους 
από τον κατασκευαστή των διατομών. Επίσης θα 
σφραγίζονται με ειδική μαστίχη όλοι οι αρμοί 
μεταξύ διατομών κουφωμάτων και άλλων 
οικοδομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του υλικού σφράγισης αρμών. 
Όπου αυτό είναι δυνατόν οι προαναφερθέντες 
αρμοί θα προστατεύονται και μηχανικά. 
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Τα εξωτερικά κουφώματα (πόρτες, παράθυρα) θα 
πληρωθούν με διπλούς υαλοπίνακες. Θα είναι 
απολύτως διαυγείς, σταθερού πάχους, χωρίς 
ελαττώματα έτσι ώστε να παρουσιάζουν 
απαραμόρφωτο είδωλο. Υαλοπίνακες με φυσαλίδες 
ή ξένα σώματα στη μάζα τους, κυματώσεις, χαραγές 
στην επιφάνειά τους, θαμπώματα και λοιπά 
ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι δίδυμοι 
υαλοπίνακες θα είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε 
ν’ αποκλείεται η δημιουργία υδρατμών, 
συμπυκνωμάτων ή άλλων ενοχλητικών 
φαινομένων στο μεταξύ υαλοπινάκων κενό που θα 
παραμένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. Η σύνδεση 
των δίδυμων υαλοπινάκων θα γίνεται έτσι ώστε οι 
δύο υαλοπίνακες να παραμένουν απολύτως 
επίπεδοι και παράλληλοι μεταξύ τους με μεταλλικό 
ή συνθετικό απαραμόρφωτο παρέμβλημα στην 
περίμετρο και υγροσκοπικούς κόκκους SiO2 
μεγέθους 0,5-1χλς κολλημένο στους υαλοπίνακες 
με βουτιλική  μαστίχη και σφραγισμένο εξωτερικά 
με πολυσουλφιδική μαστίχη.   
Ενδέχεται η θέση των κουφωμάτων να 
τροποποιηθεί στη φάση κατασκευής του οικίσκου. 
 Όλα τα παράθυρα θα φέρουν εξωτερικά, κάγκελα 
ασφαλείας. 
 

ΝΑΙ   

Δάπεδο οικίσκου 
Η βάση του  οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη 
από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα  και φέρει 
εγκάρσιες τραβέρσες. Τα σχετικά πάχη θα 
προκύψουν από τη μελέτη, ώστε να αναλαμβάνεται 
ασφαλώς, χωρίς υπέρβαση του επιτρεπόμενου 
βάρους κάμψεως, το προβλεπόμενο φορτίο. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μηχάνημα  X-RAY 
έχει μεγάλο βάρος και τα τουρνικέ απαιτούν ισχυρή 
στερέωση στο δάπεδο. 
Όλη η κατασκευή θα είναι συγκολλημένη και όλα τα 
σημεία συγκόλλησης, αφού καθαριστούν θα 
προστατεύονται από ψυχρό ψευδάργυρο. 
Στο πάνω τμήμα της βάσης του οικίσκου  
τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους  που 
θα προκύψει από τη μελέτη, επί του οποίου 
επιστρώνεται αντιστατικό δάπεδο βινυλίου πάχους 
2mm. Το αντιστατικό δάπεδο πρέπει να αποτελεί 
ενιαίο κομμάτι με θερμοκόλληση όπου απαιτείται 
και κολλημένο με μαγνητική κόλλα στο δάπεδο του 
οικίσκου. 
Στο κάτω τμήμα της βάσης τοποθετείται 
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα πάχους 0.5mm, 
ενώ στο εσωτερικό τοποθετείται υαλοβάμβακας 
μέσου πάχους τουλάχιστον 80mm.  

ΝΑΙ   

Ποδαράκια ανάρτησης και στήριξης οικίσκων  
Προβλέπονται για τον οικίσκο τα ανάλογα 
ποδαρικά στήριξης και ανάρτησης. Κάθε μία από 
τις αναμονές ανάρτησης θα φέρει ειδική υποδοχή 
για την τοποθέτηση ιμάντων γερανού και θα έχει 
σχεδιασθεί και ελεγχθεί να αντέχει το βάρος του 
οικίσκου και του εξοπλισμού του.  
Στην κάτω πλευρά του οικίσκου θα έχουν 
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προβλεφθεί σημεία στερέωσης των ποδαρικών 
(ανάλογα με τον τύπο του οικίσκου) που 
χρησιμοποιούνται για την πάκτωση επί της βάσης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Τα ποδαρικά θα έχουν ύψος 200mm έτσι ώστε να 
μην υπάρχει επαφή της βάσης του οικίσκου με το 
έδαφος και να αποφεύγεται συγκέντρωση υδάτων 
και υγρασίας. 
Διαμόρφωση  WC 
Θα διαμορφωθεί μικρό WC το οποίο θα εξοπλιστεί 
με τα ακόλουθα: 
(α) Λεκάνη αποχωρητηρίου 'Ευρωπαϊκού' τύπου 
από λευκή υαλώδη πορσελάνη, οριζόντιας 
απορροής, πλήρους με πλαστικό κάθισμα με 
κάλυμμα, δοχείο πλύσεως χαμηλής πίεσης με τον 
μηχανισμό πλύσεως και εξαρτήματα συνδέσεων και 
στερεώσεων. 
(β)  Νιπτήρα κρεμαστό πορσελάνης μίας οπής, 
πλήρη με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα), σιφόνι 
χρωμέ κλπ, 
(γ) Αναμικτήρα (μπαταρία) κεραμικής κεφαλής 
με ένα μοχλό χειρισμού θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη.  
(δ) Καθρέπτη τοίχου διαστάσεων περίπου 40 εκ Χ 
60 εκ (ύψος) 
(ε) Χαρτοθήκη, σαπουνοθήκη, διπλό άγκιστρο 
(γάντζος) αναρτήσεως. 
(στ) Θερμοσίφωνα 10lt, 1500W επίτοιχο, πλήρη με 
θερμοστάτη, ασφαλιστική διάταξη κλπ. 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα συνδεθούν με το 
δίκτυο ύδρευσης με χαλκοσωλήνες με όλα τα ειδικά 
τεμάχια συνδέσεως και στερεώσεως. Κάθε 
υποδοχέας θα συνδέεται με  ορειχάλκινες 
επιχρωμιωμένες βαλβίδες διακοπής (γωνιακοί 
διακόπτες ½ ins), εύκαμπτο (σπιράλ) 
επιχρωμιωμένο χαλκοσωλήνα διαμέτρου 10/12 
mm, μήκους μέχρι 50 cm και ορειχάλκινα επίσης 
επιχρωμιωμένα εξαρτήματα (ρακόρ).  
Θα κατασκευαστεί και σιφόνι δαπέδου. Για τον 
λόγο αυτό στο WC μπορεί να δημιουργηθεί 
αναβαθμός της τάξεως των 15 εκ.  
 

ΝΑΙ   

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
(α) Η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί 
ο εν λόγω οικίσκος,  εμποδίζει την κίνηση των 
οχημάτων στην περιμετρική οδό των κτιρίων 
ΚΕΠΑΘ, εσωτερικά της περίφραξης. Προκειμένου η 
κίνηση των οχημάτων να είναι απρόσκοπτη θα 
γίνει μικρή διαμόρφωση στην περιοχή, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ειδικότερα θα 
καταργηθεί τμήμα του υπάρχοντος παρτεριού (που 
περιορίζει και στενεύει το πλάτος του δρόμου μετά  
και την τοποθέτηση του οικίσκου) το οποίο και θα 
αποδοθεί στον δρόμο μετά την απαιτούμενη 
διαμόρφωση. Θα προηγηθεί απομάκρυνση των 
φυτών που υπάρχουν στην  περιοχή και εμποδίζουν 
τις εργασίες, τα οποία και θα μεταφυτευθούν  σε 
άλλη θέση που θα υποδειχθεί από του αρμοδίους 
υπαλλήλους. Όσα από αυτά δεν είναι δυνατόν να 
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μεταφυτευθούν, θα αντικατασταθούν με νέα όμοια 
με τα υφιστάμενα. Εάν από τις εν λόγω εργασίες 
προκύψει διατάραξη του συστήματος απορροής 
ομβρίων, ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη, να το αποκαταστήσει προβαίνοντας στις 
απαιτούμενες ενέργειες (κατασκευή τάφρων, 
φρεατίων, τεχνικών κλπ). 
 
Μετά το πέρας της διαμόρφωσης θα 
αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, με όμοια υλικά με 
τα υφιστάμενα, θα απομακρυνθούν τα μπάζα, και 
γενικά θα αποδοθεί η σχετική περιοχή ασφαλής για 
οχήματα και υπαλλήλους, σε χρήση.  
(β)Προκειμένου να εγκατασταθεί ο οικίσκος στη 
θέση που φαίνεται στο σχετικό σχέδιο, θα πρέπει 
να καθαιρεθεί τμήμα της υφιστάμενης περίφραξης. 
Τα υλικά των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν και 
θα αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές προκληθούν 
από τις καθαιρέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του οικίσκου η υφιστάμενη 
περίφραξη θα συμπληρωθεί με νέο τμήμα, όμοιο 
αυτής, έτσι ώστε να δημιουργεί συνέχεια μεταξύ 
του οικίσκου και της πόρτας διέλευσης οχημάτων. 
Η ακριβής θέση όπου θα κατασκευαστεί το νέο 
τμήμα περίφραξης θα υποδειχθεί επί τόπου.  
 

ΝΑΙ   

Συρόμενη θύρα διέλευσης οχημάτων 
Στην περιοχή όπου βρίσκεται η μπάρα εισόδου και 
στην ακριβή  θέση που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, θα τοποθετηθεί πόρτα αυτοκινήτων, 
συρόμενη και κινούμενη προς την ενδεικνυόμενη 
κατεύθυνση. Θα φέρει  κλειδαριά ασφαλείας και 
οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη σωστή 
κατασκευή, στερέωση και λειτουργία της. Επίσης 
θα φέρει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας εξ 
αποστάσεως, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός 
της από τον φύλακα που θα βρίσκεται μέσα στον 
οικίσκο. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται και με 
τηλεχειριστήριο, και θα φέρει όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα για την ασφαλή λειτουργία της 
θύρας, όπως φωτοκύτταρο ασφαλείας και 
προειδοποιητικό φάρο. 
Η πόρτα, πλάτους 6,00 µ., θα στερεωθεί σε 
υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, 
διαστάσεων 30Χ30 εκ. και ύψους 2,20 μ. με 
οπλισμό S 500, 4Φ20 και συνδετήρες Φ8/20. Όλοι 
οι σιδηροί οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, 
πάχους 3,5 εκ. τουλάχιστον. Οι βάσεις των 
υποστυλωμάτων θα είναι διαστάσεων 60Χ60Χ60 
εκ. και διπλή εσχάρα Φ10/10.   
 

ΝΑΙ   

Η πόρτα θα αποτελείται από τέσσερα συνολικά 
πλαίσια με συρματόπλεγμα. Κάθε πλαίσιο θα έχει 
διάσταση 1,50Χ1,95 μ. και θα είναι 
κατασκευασμένο από γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες, ονομαστικής διαµέτρου 2 ½΄΄  και 
από κλειστές καµπύλες 90ο (μούφες αντίστοιχης 
διαµέτρου, γαλβανισμένες) που θα 
ηλεκτροσυγκολλούνται σε αυτούς. Στην εσωτερική 
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πλευρά κάθε πλαισίου, και σε όλο το µήκος των δύο 
κατακόρυφων και της πάνω οριζόντιας πλευράς, θα 
ηλεκτροσυγκολλούνται δύο οριζόντιες λάµες 
γαλβανισμένες, 20χ3 χιλ. µε ενδιάµεσο κενό, όπου 
θα μπαίνει και θα στερεώνεται κατάλληλα η άκρη 
του συρµατοπλέγµατος. Στην κάτω οριζόντια 
πλευρά του πλαισίου θα τοποθετείται µία λάµα 
20χ3 χιλ., για να µην συγκρατούνται τα νερά και η 
υγρασία. Στις κατακόρυφες πλευρές των πλαισίων 
οι λάµες θα διακόπτονται στα σηµεία που θα 
τοποθετηθούν τα μπουλόνια στερέωσης. Το κάθε 
πλαίσιο ενισχύεται στο μέσον του με λάμα όμοια με 
τις παραπάνω αναφερόμενες, τοποθετημένη όπως 
φαίνεται στο σχ. 1533/3.  
 
Η πλήρωση των φατνωµάτων των πλαισίων θα 
γίνεται µε συρµατόπλεγµα τετραγωνικής οπής 
2,5χ2,5 εκ., βάρους 1,00 Kgr/m2 από σύρµα 
κυµµατοειδές (κατσαρό), το οποίο θα στερεώνεται 
πάνω στους σωλήνες και στις λάµες των πλαισίων 
µε πονταρισιές κατά διαστήµατα. 
Ο χρωµατισµός της όλης κατασκευής θα γίνει ως 
εξής:   
Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες της περίφραξης 
αρχικά  θα βαφούν με  αστάρι με βάση εποξειδικές 
ρητίνες δύο συστατικών . Θα γίνει προετοιμασία 
των γαλβανισμένων επιφανειών, πρώτη στρώση, 
επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την 
πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση, πάχος βαφής 
40μ περίπου,  (διαλυτικό τύπου α/8750). Θα 
ακολουθήσει ελαιοχρωματισμός των επιφανειών 
(σιδηρών και γαλβανισμένων) με ελαιόχρωμα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
υλικού. Η επιλογή χρώματος βαφής θα γίνεται από 
την Υπηρεσία. 
Τα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, στα 
οποία στηρίζεται η πόρτα θα βαφούν με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα φτάνουν 
στον τόπο του έργου συσκευασμένα (συσκευασία 
εργοστασίου). 
 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Αυτόματες τζαμόπορτες συρόμενου τύπου με 
πλαίσιο αλουμινίου. 
Γενικά 
Κάθε αυτόματη θύρα έχει ηλεκτρομηχανικό 
μηχανισμό που ενεργοποιείται μέσω συσκευών 
μικροκυμάτων. Οι συσκευές αυτές καλύπτουν με 
δέσμες μικροκυμάτων μία συγκεκριμένη περιοχή 
εκατέρωθεν της θύρας και ενεργοποιούν τον 
μηχανισμό της όταν εντοπισθεί οποιαδήποτε 
κίνηση μέσα στην ακτίνα δράσεως  της δέσμης. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η 
δυνατότητα σταθεροποιήσεως των θυρών στην 
τελείως ανοικτή θέση από τοπικό κουμπί και από 
τον κεντρικό σταθμό επιτήρησης με τηλεχειρισμό. 
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του 
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ηλεκτρικού ρεύματος οι θύρες θα μπορούν να 
ανοίγουν χειροκίνητα με ευχέρεια. 
Επιπρόσθετα γίνεται και έλεγχος με φωτοκύτταρο. 
 

Υλικά και εξοπλισμός - μηχανισμός 
Ο μηχανισμός των αυτομάτων θυρών είναι 
ηλεκτρομηχανικός με αθόρυβη λειτουργία και με 
καλαίσθητο κάλυμμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο . 
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι κατάλληλος για 
λειτουργία σε μονοφασική παροχή 230V/ 50 Ηz και 
μεταδίδει την κίνηση στο μηχανισμό κινήσεως των 
φύλλων των θυρών με την βοήθεια συστήματος  
γραναζιών και οδοντωτού ιμάντα. 
Οι οδηγοί κυλίσεως των φύλλων των θυρών είναι 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο και φέρουν στα δύο 
άκρα διάταξη αναστροφής της φοράς κινήσεως 
των θυρών. Η κίνηση των φύλλων πάνω στους 
οδηγούς πραγματοποιείται με τροχούς από NYLON. 
Κατά μήκος των οδηγών υπάρχει μηχανισμός με 
πλαστικό σχοινί για χειροκίνητη λειτουργία των 
θυρών σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος  
Κάθε διάταξη έχει ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου 
και προγραμματισμού κινήσεως των θυρών που με 
την βοήθεια του κομβίου προγραμματισμού 
παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες : 
α.Θύρες μόνιμα ανοικτές 
β.Είσοδος ή έξοδος μόνο. 
γ.Αυτόματη λειτουργία θυρών 
δ.Θύρες εκτός λειτουργίας. 
Εκτός από το κομβίο προγραμματισμού της 
λειτουργίας των θυρών υπάρχει και κομβίο 
εκτάκτου ανάγκης και χειρισμού των θυρών από 
την εσωτερική πλευρά του κτιρίου. Τα κομβία αυτά 
είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις ώστε αφ' 
ενός να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 
κοινό, αφ' ετέρου να διευκολύνουν το έργο των 
αρμόδιων ατόμων. 
 

ΝΑΙ   

Συσκευή μικροκυμάτων (ανιχνευτής κίνησης) 
Η συσκευή μικροκυμάτων είναι υψηλής ποιότητας, 
συγχρόνου τεχνολογίας, με τυπωμένα κυκλώματα 
και είναι κατάλληλη για συνεργασία με την μονάδα 
ελέγχου και προγραμματισμού των θυρών. 
Είναι εγκατεστημένο ένα ζεύγος συσκευών σε κάθε 
αυτόματη θύρα.  
Η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω από την θύρα 
και καλύπτει με δέσμη  μικροκυμάτων μία 
συγκεκριμένη περιοχή από την πλευρά κινήσεως 
των ατόμων. 
Όταν εντοπισθεί οποιαδήποτε κίνηση μέσα στην 
ακτίνα δράσεως της δέσμης, η συσκευή δίνει εντολή 
στη μονάδα ελέγχου των θυρών να ανοίξει η θύρα.  
Εάν μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού 
ορίου (π.χ. από  0-60 SEC) δεν εντοπισθεί νέα 
κίνηση μέσα στην ακτίνα δράσεως της δέσμης, η 
θύρα επανέρχεται στην κλειστή θέση αυτόματα εφ' 
όσον δεν διακόπτεται και η δέσμη του 
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φωτοκύτταρου. 
Εάν κατά την διάρκεια που κλείνει η θύρα 
εντοπιστεί νέα κίνηση  τότε η θύρα επανέρχεται 
αυτόματα στην τελείως ανοιχτή θέση. 
Τα καλώδια ισχύος είναι τύπου ΝΥΜ και τα 
καλώδια τηλεχειρισμού τύπου ΝΥΥ. 
Γειώσεις 
Τα μεταλλικά μέρη του οικίσκου θα γειωθούν σε 
θεμελιακή γείωση που θα ενσωματωθεί στην βάση 
από σκυρόδεμα. Η θεμελιακή γείωση θα 
κατασκευαστεί από περιμετρική θερμά 
γαλβανισμένη χαλύβδινη ταινία 30mm X 3,5mm με 
κάλυψη τουλάχιστον 5 cm σκυροδέματος. 
 

ΝΑΙ   

Ισχυρά ρεύματα. 
Το φυλάκιο θα παραδοθεί με πλήρη ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
Το φυλάκιο θα τροφοδοτηθεί από παραπλήσιο 
υπαίθριο πίνακα (PILLAR) που βρίσκεται σε 
απόσταση 20 περίπου μέτρων από τη 
προβλεπόμενη θέση του οικίσκου.  Η ασφάλεια 
αναχώρησης θα είναι 3 Χ 35 Α και το τροφοδοτικό 
καλώδιο  J1-VV 5 X 10 mm 2  . Το παροχικό καλώδιο 
θα οδεύσει σε πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου, 
εγκατεστημένο αρχικά εντός σκυροδέματος, μετά 
από διάνοιξη μικρής αύλακας στο υπάρχον 
πεζοδρόμιο και στην συνέχεια κάτω από την 
άσφαλτο της εισόδου στον περιβάλλοντα χώρο του 
κτιρίου. Στην τελευταία περίπτωση θα γίνει κοπή 
της ασφάλτου με αρμοκόφτη, εγκατάσταση του 
σωλήνα, σκυροδέτηση του σκάμματος και κάλυψη 
σε νέα άσφαλτο.  
 

ΝΑΙ   

Ο οικίσκος θα διαθέτει πίνακα διανομής με τις 
ακόλουθες αναχωρήσεις:  
(α) Δύο αναχωρήσεις 10 Α για τον εσωτερικό 
φωτισμό. 
(β) Μία αναχώρηση 10 Α για τον εξωτερικό 
φωτισμό. 
(γ) Μία αναχώρηση 10 Α για τον φωτισμό ανάγκης 
(τέσσερα φωτιστικά σώματα LED πάνω από τις 
πόρτες εισόδου/εξόδου και πάνω από τις θέσεις 
εργασίας). 
(δ)Μία αναχώρηση 10 Α για την αυτόματη μπάρα 
εισόδου. 
(ε)Τρεις  αναχωρήσεις 16 Α για ρευματοδότες. 
(στ) Δύο αναχωρήσεις 16 Α D curve για 
κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου 
18.000BTU. 
(ζ) Μία  αναχώρηση 16 Α με διακόπτη 2 Χ 20Α για 
την συρόμενη γκαραζόπορτα. 
(η)Μία αναχώρηση 16 Α για θερμοσίφωνα. 
(θ)Μία εφεδρική αναχώρηση 10 Α. 
(ι)Δύο εφεδρικές αναχωρήσεις 16 Α. 
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Το ένα κύκλωμα ρευματοδοτών θα τροφοδοτεί 
μικρή μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (on line UPS) 
2 kVA, η οποία με την σειρά της θα τροφοδοτεί με 
τέσσερις ρευματοδότες SCHUKO την πύλη ελέγχου 
ατόμων, την συσκευή X-ray χειραποσκευών και τα 
ηλεκτρονικά συστήματα  ελέγχου – ασφαλείας, 
καθώς επίσης θα τροφοδοτεί με καλωδιώσεις 
κάτωθεν του δαπέδου και τις θύρες ελέγχου τύπου 
τουρνικέ. Αν απαιτηθεί θα εγκατασταθεί μικρός 
πίνακας αδιάλειπτων φορτίων. Τα άλλα δύο 
κυκλώματα ρευματοδοτών θα τροφοδοτούν 6 
ρευματοδότες SCHUKO.  
Ο πίνακας θα διαθέτει γενικό διακόπτη και 
ασφάλειες, ενδεικτικά τάσεως, διακόπτη διαρροής 
4 Χ 40 Α 30mA και όλο το απαιτούμενο ραγοϋλικό 
για τις προβλεπόμενες αναχωρήσεις. Τα 
κυκλώματα φωτισμού θα προστατεύονται από ένα 
διακόπτη διαρροής και τα λοιπά κυκλώματα από 
δεύτερο διακόπτη διαρροής. 
Η διατομή των καλωδίων φωτισμού θα είναι 1,5 
τ.χ. και των ρευματοδοτών 2,5 τ.χ. Τα καλώδια θα 
είναι προστατευμένα σε πλαστικά ηλεκτρολογικά 
κανάλια στα οποία θα είναι προσαρμοσμένα και οι 
διακόπτες - πρίζες.   
 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα μονογραμμικά 
διαγράμματα των πινάκων. 
Ο εσωτερικός φωτισμός θα πραγματοποιείται με 
επιμήκη φωτιστικά σώματα LED πλήρη  με χρώμα 
λαμπτήρων λευκό daylight, άριστης ποιότητας, 
τοποθετημένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή στάθμη φωτισμού για γραφειακούς 
χώρους. Το φωτιστικό του WC θα είναι στεγανό. Ο 
φωτισμός θα ελέγχεται από διακόπτες. Εξωτερικά 
του οικίσκου και πάνω από κάθε είσοδο - έξοδο θα 
προβλεφθεί στεγανό φωτιστικό σώμα LED. Πέραν 
αυτών εξωτερικά του οικίσκου θα εγκατασταθούν 
και δύο προβολείς τύπου LED, ο κάθε ένας των 
οποίων θα ελέγχεται από ξεχωριστό διακόπτη. 
Θα υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση για την είσοδο 
των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
στον οικίσκο.   
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην 
τεχνική προσφορά του αναλυτικά στοιχεία και 
προδιαγραφές των υλικών κατασκευής του Η/Μ 
εξοπλισμού του οικίσκου (τουρνικέ, UPS, 
αυτόματες πόρτες, φωτιστικά σώματα, μηχανισμός 
γκαραζόπορτας κλπ).   

ΝΑΙ   

Ασθενή ρεύματα. 
Το φυλάκιο θα συνδεθεί με τους κεντρικούς 
κατανεμητές του κτιρίου με τηλεφωνικό καλώδιο 
10 ζευγών, μήκους κατά προσέγγιση 90 μέτρων. 
Το καλώδιο θα είναι τύπου Α-2ΥF(L)2Y με 
θωράκιση και πετρελαϊκό ζελέ για εξωτερική χρήση 
κατά DIN VDE 0816, 10 Χ 2 Χ 0,6 mm διάμετρο. Το 
καλώδιο θα εξέλθει του κτιρίου και θα οδεύσει 
αρχικά εντός υπαρχόντων σωληνώσεων ισχυρών 
ρευμάτων, στην συνέχεια δε σε δική του νέα 
όδευση, εντός σωλήνα HDPE 65mm σε χώμα, 
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εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα. 
Το τηλεφωνικό καλώδιο θα καταλήξει σε 
κατανεμητή 20 ζευγών και θα τερματίσει σε μία 
οριολωρίδα τύπου ΚRONE δέκα θέσεων (αριστερή 
στήλη του κατανεμητή). Από την δεξιά στήλη, από 
δεύτερη οριολωρίδα θα δρομολογηθεί η 
καλωδίωση προς τρείς  λήψεις τηλεφώνων τύπου 
RJ11, οι οποίες θα είναι  συνδυασμένες σε πρίζα δύο 
υποδοχών τηλεφωνίας/δεδομένων. 
 
Δομημένη καλωδίωση φυλακίου 
(α) Εγκατάσταση Rack. 
Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση στο 
φυλάκιο ενός επίτοιχου Rack 19” 9 U . Το Rack θα 
έχει αφαιρούμενα πλαϊνά και μπροστινή πόρτα και 
θα υπάρχουν κλειδαριές σε όλες τα σημεία 
ανοίγματος. 
Το Rack θα φέρει στο κάτω τμήμα rack mount 
μεταλλικό πολύπριζο τουλάχιστον 6 θέσεων που ο 
Ανάδοχος θα συνδέσει σε τοπικό ιδιαίτερο on-line 
UPS 1KVA που θα προμηθεύσει. 
Στο Rack θα εγκαταστήσει τα patch panels που θα 
τερματίζει η οριζόντια καλωδίωση δεδομένων του 
οικίσκου.  
(β) Εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών. 
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει καλώδιο οπτικών 
ινών, τεσσάρων ζευγών πολύτροπων ινών. Όλα τα 
ζεύγη θα τερματιστούν σε οπτικό LC patch panel 
που θα εγκαταστήσει στο Rack του φυλακίου.  Το 
άλλο άκρο θα βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 
(Room 14 όπου και οι κεντρικοί κατανεμητές) όπου 
επίσης θα τερματιστούν όλα τα ζεύγη σε  οπτικό LC 
patch panel μικρού βάθους που θα εγκαταστήσει σε 
υφιστάμενο Rack 19” που θα υποδειχθεί. Όλες οι 
οπτικές ίνες θα είναι ΟΜ1 (62,5 / 125). 
Το καλώδιο οπτικών ινών θα φέρει 
οπλισμό/θωράκιση έναντι  μηχανικής 
καταπόνησης,  υγρασίας και αντιτρωκτικής  
προστασίας και θα είναι κατάλληλο για υπόγεια και 
εξωτερική εγκατάσταση.  
 

ΝΑΙ   

(γ) Δικτυακός Εξοπλισμός. 
Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση στο 
Rack του φυλακίου, ενός managed Switch 12 ή 16 
πορτών εξοπλισμένο με ένα SFP οπτικό 
πομποδέκτη 1Gbit SX. Για κάθε panel και για το 
Switch στο Rack του φυλακίου θα εγκατασταθεί 
και ένας οδηγός καλωδίων.  Ο Ανάδοχος θα 
παράσχει επίσης 2 οπτικά patch cords  LC-LC 1m 
και 2 οπτικά patch cords  LC-SC 1m. 
(δ) Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση 
θα είναι UTP κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών 
τόσο για τα δεδομένα όσο και για τα τηλέφωνα, με 
ξεχωριστά καλώδια UTP. Για τα τηλέφωνα από τα 
τέσσερα ζεύγη, μόνο το ένα θα τερματίζεται στην 
πρίζα και στον κατανεμητή και τα άλλα θα είναι 
εφεδρικά, με αναμονές για τερματισμό.  
Θα εγκατασταθούν οκτώ λήψεις δεδομένων. Για τα 
δεδομένα όλα τα καλώδια θα τερματίζονται 
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πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα 
(πίσω πλευρά των patch-panels του  κατανεμητή 
και RJ45 πρίζας) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568Β. 
Οι πρίζες θα φέρουν κλείστρα για προστασία από 
σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα 
αρίθμησης. Όλες οι πρίζες θα είναι μονοσήμαντα 
αριθμημένες σε αντιστοιχία με την αρίθμηση της 
θέσης του Patch Panel που συνδέονται. Οι πρίζες 
δεδομένων θα πιστοποιηθούν για κατηγορία 5E. 
 Τα καλώδια θα οδεύουν εντός πλαστικών 
καναλιών.  
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασμένες (στην 
ίδια πρίζα) με τις λήψεις δεδομένων, δηλ η κάθε 
πρίζα θα διαθέτει μία υποδοχή τύπου RJ11για το 
τηλέφωνο και μία τύπου RJ45 για τα δεδομένα.  
Θύρες ελέγχου τύπου τουρνικέ - τρίποδα 
Οι θύρες ελέγχου θα είναι τύπου τουρνικέ-τρίποδα. 
Η θύρα θα διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή με 
μηχανοκίνητο τρίποδο στρογγυλής διατομής. Θα 
εξυπηρετεί αμφίδρομη λειτουργία και θα είναι 
συμβατή με το υπάρχον σύστημα ελέγχου εισόδου 
το οποίο διαθέτει η Υπηρεσία (ANVIZ OC 500). Θα 
υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των 
υπαρχόντων καρταναγνωστών στο σταθερό μέρος 
της θύρας, ή η θύρα θα διαθέτει ενσωματωμένο 
συμβατό αναγνώστη.  Στην περίπτωση κατά την 
οποία η θύρα θα λαμβάνει σήμα από το σύστημα 
ελέγχου, θα δίνεται η δυνατότητα στο τρίποδο να 
περιστραφεί κατά 120ο και με τον τρόπο αυτό να 
διέλθει ένα άτομο. Η ταχύτητα λειτουργίας της 
θύρας θα επιτρέπει την διακίνηση 15 τουλάχιστον 
ατόμων ανά λεπτό. 
Οι θύρα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα και θα εξασφαλίζει ταχύτητα 
εξυπηρέτησης. Θα είναι τηλεχειριζόμενη και σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος θα ελευθερώνεται 
για ελεύθερη διακίνηση των ατόμων. Η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος για την λειτουργία της 
θα είναι +10ο έως +50ο και η μέγιστη υγρασία 
λειτουργίας 80%.  
 

ΝΑΙ   

Κλιματισμός  
Για τον κλιματισμό του οικίσκου προβλέπεται  η 
προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών 
μονάδων διαιρούμενου τύπου (split), τεχνολογίας 
inverter, με απόδοση σε ψύξη/θέρμανση 
18.000BTU, ενεργειακής κλάσης Α+ ή καλύτερη, 
κατάλληλες για εικοσιτετράωρη λειτουργία, με 
αντιπαρασιτικές διατάξεις ώστε να μην προκαλούν 
παρεμβολές κατά την λειτουργία τους στις 
ηλεκτρονικές συσκευές του χώρου. Ο έλεγχός τους 
θα πραγματοποιείται με τη χρήση ασύρματων 
τηλεχειριστήριων. Η εξωτερική μονάδα θα 
τοποθετηθεί στο έδαφος μπροστά στο κτίριο και η 
εσωτερική μονάδα θα βρίσκεται τοποθετημένη σε 
εύλογο ύψος για την δημιουργία σταθερής 
θερμοκρασίας στο χώρο. 
Οι μονάδες νοούνται πλήρεις με όλα τα υλικά, 
όργανα και εξαρτήματα (σωληνώσεις ψυκτικού 
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κυκλώματος μονωμένες με υλικό ενδ. τύπου 
Armaflex, ηλεκτρική καλωδίωση και 
συνδεσμολογία εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας, 
πλαστικός σωλήνας αποxέτευσης καθώς και 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης.  
 
Παροχή νερού 
Η παροχή νερού θα επιτευχθεί από το δίκτυο 
ύδρευσης/άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου. 
Παρακείμενη βρύση θα απαιτηθεί να μετακινηθεί 
για την εγκατάσταση του οικίσκου και από αυτήν 
θα γίνει η τροφοδοσία του. Πριν την είσοδο του 
νερού στο φυλάκιο προβλέπεται βάνα διακοπής. 
 

ΝΑΙ   

Αποχέτευση λυμάτων 
Τα λύματα του WC του φυλακίου θα συλλέγονται 
σε ένα οριζόντιο αγωγό εντός του εδάφους και θα 
οδηγούνται με κλίση 2%  προς φρεάτιο του δικτύου 
λυμάτων του κτιρίου, το οποίο απέχει ~ 35m. Το 
φρεάτιο βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από την 
θέση εγκατάστασης του φυλακίου. Όλη η όδευση 
θα είναι κάτω από άσφαλτο και πεζοδρόμιο. θα 
γίνει κοπή της ασφάλτου με αρμοκόφτη, 
εγκατάσταση του σωλήνα, σκυροδέτηση του 
σκάμματος και κάλυψη σε νέα άσφαλτο. 
Αντίστοιχες εργασίες απαιτούνται και για το τμήμα 
κάτω από το πεζοδρόμιο. Ο σωλήνας θα είναι uPVC 
σειρά 41 κατά DIN19541. Έξω από το φυλάκιο θα 
κατασκευαστεί φρεάτιο επισκέψεως. 
 

ΝΑΙ   

Φορητά μέσα πυρόσβεσης. 
Θα τοποθετηθούν δύο φορητοί πυροσβεστήρες, 
ένας CO2 6Kg & ένας Pa 6Kg. θα φέρουν λάστιχο 
εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και θα 
συνοδεύονται από απλή βάση ανάρτησης τύπου 
“Γ”. 
 

ΝΑΙ   

28. Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου.  
Για την κάλυψη των σημερινών αναγκών του 
κτιρίου σε τηλεφωνικές παροχές θα ενισχυθεί η 
εγκατάσταση αυτού με την προσθήκη: 
(α) 600m τηλεφωνικού καλωδίου κορμού 50 Χ 2 Χ 
0,60mm. Το καλώδιο θα συνδέσει κεντρικούς 
κατανεμητές του κτιρίου με έξη νέους κατανεμητές, 
οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για 
μόνιμες εγκαταστάσεις  εσωτερικού χώρου, τύπου 
J-Υ(st)Y Lg, διατομής 0,6mm. 
(β) 6 κατανεμητών των 100 ζευγών. Ο κάθε 
κατανεμητής θα φέρει 10 ακροδέκτες τύπου 
KRONE των 10 ζευγών έκαστος. Το καλώδιο 
κορμού από την πλευρά του κεντρικού κατανεμητή 
θα πρέπει να τερματιστεί στις προαναφερθείσες 
οριολωρίδες (αριστερή στήλη) του κάθε 
κατανεμητή. Από την δεξιά στήλη θα δρομολογηθεί 
η δομημένη καλωδίωση προς τις νέες θέσεις 
εργασίας. 
(γ) 1.500m καλωδίου UTP 5E. Το καλώδιο αυτό θα 
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συνδέσει τους νέους κατανεμητές με 70 νέες πρίζες 
τηλεφώνου.  Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια 
καλωδίωση θα είναι UTP κατηγορίας 5E τεσσάρων 
ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, δύο θα 
τερματίζονται στην πρίζα και στον κατανεμητή και 
τα άλλα δύο ζεύγη θα είναι εφεδρικά, με αναμονές 
για τερματισμό.  
 (δ) 70 επίτοιχες πρίζες RJ 11. 
Τα καλώδια θα οδεύσουν βασικά σε μηχανολογικά 
κανάλια (shafts) και ψευδοροφές. Για την 
εγκατάστασή τους θα απαιτηθούν και 200m 
περίπου πλαστικό κανάλι 40mm Χ 40mm και  24m 
περίπου κανάλι 100mm X 60mm.  
 

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 

Για την κάλυψη των σημερινών αναγκών της 
αεροναυτιλίας σε υποστήριξη εφαρμογών και 
συστημάτων, θα κατασκευαστεί η ακόλουθη 
υποδομή: 
Στην αίθουσα συστημάτων (Equipment Room) της 
Δ/νσης  ΚΕΠΑΘΜ/Α2 και σε επιδαπέδιο ικρίωμα 
(rack) 19’’ το οποίο θα διαθέσει η ΥΠΑ, ο 
προμηθευτής θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει 
έξι (6) οπτικά patch panels 1RU και θα τερματίσει 
τις αναφερόμενες στην συνέχεια οπτικές ίνες. 
Αυτά τα έξι (6) οπτικά patch panels θα 
διασυνδέονται με έξι (6) σημεία του κτιρίου. Τα 
τρία (3) σημεία είναι εντός του Equipment Room, 
ενώ τα υπόλοιπα τρία (3), στον 1ο και 2ο όροφο 
του ιδίου κτιρίου. Σε κάθε ένα από τα έξι (6) σημεία 
ο προμηθευτής θα προμηθεύσει και θα 
εγκαταστήσει αντίστοιχο patch panel καθρέφτη και 
θα γίνει και ο αντίστοιχος τερματισμός των 
οπτικών ινών.  
Κάθε patch panel θα συνοδεύεται και από έναν 
οριζόντιο οδηγό καλωδίων 1RU. 
Θα εγκατασταθούν pigtails με SC connector.  
Κάθε μια από τις 6 οπτικές ίνες που θα 
εγκαταστήσει από άκρο σε άκρο ο προμηθευτής, θα 
είναι 6 ζευγών, πολύτροπες ΜΜ 62.5/125 ΟΜ1. 
Το ένα άκρο τους θα βρίσκεται στο Ισόγειο, 
Equipment Room ΚΕΠΑΘΜ/Α2, Rack 70 (πρώην 
Pallas Upg). 
 

ΝΑΙ   

29. Επέκταση δικτύου δεδομένων 
αεροναυτιλίας 

Για την κάλυψη των σημερινών αναγκών της 
αεροναυτιλίας σε υποστήριξη εφαρμογών και 
συστημάτων, θα κατασκευαστεί η ακόλουθη 
υποδομή: 
Στην αίθουσα συστημάτων (Equipment Room) της 
Δ/νσης  ΚΕΠΑΘΜ/Α2 και σε επιδαπέδιο ικρίωμα 
(rack) 19’’ το οποίο θα διαθέσει η ΥΠΑ, ο 
προμηθευτής θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει 
έξι (6) οπτικά patch panels 1RU και θα τερματίσει 
τις αναφερόμενες στην συνέχεια οπτικές ίνες. 
Αυτά τα έξι (6) οπτικά patch panels θα 
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διασυνδέονται με έξι (6) σημεία του κτιρίου. Τα 
τρία (3) σημεία είναι εντός του Equipment Room, 
ενώ τα υπόλοιπα τρία (3), στον 1ο και 2ο όροφο 
του ιδίου κτιρίου. Σε κάθε ένα από τα έξι (6) σημεία 
ο προμηθευτής θα προμηθεύσει και θα 
εγκαταστήσει αντίστοιχο patch panel καθρέφτη και 
θα γίνει και ο αντίστοιχος τερματισμός των 
οπτικών ινών.  
Κάθε patch panel θα συνοδεύεται και από έναν 
οριζόντιο οδηγό καλωδίων 1RU. 
Θα εγκατασταθούν pigtails με SC connector.  
Κάθε μια από τις 6 οπτικές ίνες που θα 
εγκαταστήσει από άκρο σε άκρο ο προμηθευτής, θα 
είναι 6 ζευγών, πολύτροπες ΜΜ 62.5/125 ΟΜ1. 
Το ένα άκρο τους θα βρίσκεται στο Ισόγειο, 
Equipment Room ΚΕΠΑΘΜ/Α2, Rack 70 (πρώην 
Pallas Upg). 
 
Οι οπτικές ίνες θα καταλήγουν στις ακόλουθες 
θέσεις: 
(α)2os όροφος, Διάδρομος ανάμεσα στο ACC και 
στο γραφείο Π/ΚΕΠΑΘΜ/Α1 σε επιδαπέδιο Rack το 
οποίο θα διαθέσει η ΥΠΑ (εκτιμώμενο μήκος ίνας 
150m). 
(β)2ος όροφος, Αίθουσα ACC, στο ήδη 
εγκατεστημένο Rack του συστήματος HERMES 
(εκτιμώμενο μήκος ίνας 150m). 
(γ)1os όροφος Γραφείο τμήματος Δ17/Ε σε 
επίτοιχο Rack το οποίο θα διαθέσει η ΥΠΑ 
(εκτιμώμενο μήκος ίνας 150m). 
(δ)Ισόγειο, Equipment Room ΚΕΠΑΘΜ/Α2, στο ήδη 
εγκατεστημένο Rack 07 - Metro Ethernet 
(εκτιμώμενο μήκος ίνας 50m). 
(ε)Ισόγειο, Equipment Room ΚΕΠΑΘΜ/Α2 στο ήδη 
εγκατεστημένο Rack 62 - PENS/CFMU (εκτιμώμενο 
μήκος ίνας 30m). 
(στ)Ισόγειο, Equipment Room ΚΕΠΑΘΜ/Α2 ήδη 
εγκατεστημένο Rack Υφιστάμενου Οπτικού 
Κατανεμητή (εκτιμώμενο μήκος ίνας 30m). 
 

ΝΑΙ   

Οι οπτικές ίνες θα οδεύσουν βασικά εντός 
ψευδοπατωμάτων, ψευδοροφών και μέσω 
μηχανολογικών shaft. Μικρά μήκη των ινών θα 
εγκατασταθούν εντός πλαστικών καναλιών (π.χ. 
ψευδοροφή έως Rack). Για λόγους προστασίας των 
ινών θα υπολογιστεί και η προμήθεια και 
εγκατάσταση εύκαμπτου ηλεκτρολογικού σωλήνα 
μήκους κατά προσέγγιση 200m. 
Ο ανάδοχος με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας θα 
μεταφέρει τρία διαθέσιμα Rack από το υπόγειο, θα 
τα καθαρίσει και σε αυτά θα εγκαταστήσει τον 
περιγραφόμενο εξοπλισμό. Οι ακριβείς επίτοιχες ή 
επιδαπέδιες θέσεις των Rack θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Σε κάθε Rack θα τοποθετηθεί από 
ένα πολύπριζο τουλάχιστον 6 θέσεων, το οποίο θα 
συνδεθεί με το πλησιέστερο σημείο αδιάλειπτης 
παροχής. 
Επίσης ο προμηθευτής θα παραδώσει για τις 
απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ patch panel και 
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συσκευών δικτύου τα παρακάτω patch cords: 
10 x 2m οπτικά patch cord LC/LC 62.5/125 
14 x 2m οπτικά patch cord SC/LC 62.5/125 
10 x 2m οπτικά patch cord SC/SC 62.5/125 
6 x 2m οπτικά patch cord SC/ST 62.5/125 
 

30. Εγκατάσταση καρταναγνωστών 
Θα εγκατασταθούν οι ακόλουθοι καρταναγνώστες 
τύπου ANVIZ OC500 που διαθέτει η Υπηρεσία: 
1 ΤΕΜ στο κτίριο επί της οδού Λέοντος 4 & 
Ελευθερίας, Αργυρούπολη. 
3 ΤΕΜ στο κτίριο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 380, 
Αργυρούπολη. 
3 ΤΕΜ στο κτίριο της ΥΠΑ στην περιοχή Βάρης – 
Κορωπίου. 
8 ΤΕΜ στο φυλάκιο εισόδου του κτιρίου ΚΕΠΑΘΜ. 
3 ΤΕΜ στο κτίριο του Πύργου Ελέγχου στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών. 
3 ΤΕΜ στο κτίριο που στεγάζει την Αεροπορική 
Αρχή του ΔΑΑ. 
4 ΤΕΜ στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής 
Αεροπορίας Πάχης Μεγάρων. 
Οι καρταναγνώστες θα τοποθετηθούν επίτοιχα ή 
στην περίπτωση του φυλακίου θα προσαρμοστούν 
επάνω σε τουρνικέ ή θα εγκατασταθούν σε 
ανεξάρτητα stand από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Περιλαμβάνεται και η τροφοδοσία των συσκευών 
με αδιάλειπτη παροχή 230V, καθώς και η σύνδεσή 
τους με το patch panel του εκάστοτε κτιρίου με 
καλώδια UTP 5E, συμπεριλαμβανομένων 
πλαστικών καναλιών, ρευματοδοτών κλπ.  
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31. Σύστήμα πυρανίχνευσης σε χώρους ΚΗΕΜΣ 
– Δ9 

Στα σχέδια ΚΗΕΜΣ-2 και Δ9-2 εμφανίζονται οι 
διαρρυθμίσεις των δύο χώρων στους οποίους 
πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα πυρανίχνευσης. Ο 
χώρος ΚΗΕΜΣ περιλαμβάνει ηλεκτρονικά 
εργαστήρια και μερικά γραφεία και ο χώρος Δ9 
μόνο γραφεία. 
Ο προσφέρων θα υποβάλει πρόταση, θα 
προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ένα πλήρες 
σύστημα πυρανίχνευσης για τους χώρους αυτούς. Η 
πρόταση θα περιλαμβάνει την διάταξη και 
κυκλωματοποίηση των ανιχνευτών πυρκαγιάς, των 
αγγελτήρων, των επαναληπτών κλπ. Ο πίνακας 
πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί στο επόμενο 
όροφο, στο Κέντρο Ελέγχου Εγκαταστάσεων του 
κτιρίου. 
Οι βασικές απαιτήσεις του συστήματος βάσει των 
οποίων θα προκύψουν τα ακριβή στοιχεία του είναι 
οι ακόλουθες:  
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Ηλεκτρικοί αγγελτήρες 
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς, 
τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην 
έξοδο κινδύνου και έτσι ώστε κανένα σημείο των 
χώρων ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 
m από τον αγγελτήρα. 
Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από 
σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα 
συναγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. 
Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά 
σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα από το έδαφος και σε 
απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες 
φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή άλλων 
ηλεκτρικών διατάξεων 
 Η διάταξη και τα χαρακτηριστικά των συσκευών 
συναγερμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε, να 
ειδοποιούνται έγκαιρα όλα τα άτομα που 
βρίσκονται στο χώρο. Η έναρξη συναγερμού, πρέπει 
να μπορεί να μεταβιβάζεται αυτόματα στην 
πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται κουδούνια 
συναγερμού 105 DB / μέτρο. Καλωδιώσεις 
σειρήνων 2 x 1.5 NYM. 
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Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης  
Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης είναι 
συνδεδεμένο με το χειροκίνητο σύστημα 
συναγερμού και περιλαμβάνει: 
Α) Τον πίνακα πυρανίχνευσης δηλ. 
(1) Ενδείξεις περιοχών 
(2) Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία 
χαμηλής τάσης. H εφεδρική τροφοδοσία θα 
παρέχεται από μπαταρία 24 V και θα επαρκεί για 
τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά. Η μεταγωγή από 
τη μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με 
κατάλληλο ρελέ. 
(3) Σύστημα αυτόματης επανάταξης (reset). 
(4) Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 
(5) Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό 
διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 
(6) Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες, 
κουδούνια). 
Στον πίνακα θα υπάρχει ένδειξη της ζώνης που 
έδωσε συναγερμό και παράλληλα θα ηχεί 
ενσωματωμένος βομβητής. 
Με την ίδια μέθοδο θα επισημαίνονται και οι 
βλάβες του όλου συστήματος. 
(7) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη 
μπαταρία. 
(8) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 230 VAC. 
(9) Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή 
για το συναγερμό (ΑLARM) και ξεχωριστή για 
βλάβη ζώνης (FAULT). 
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Β) Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mm2. 
Γ) Θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές 
Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν, όταν μέσα σε 
προκαθορισμένο χρόνο, η θερμοκρασία ανέβει 
πάνω από κάποιο όριο (10οC σε ένα λεπτό) ή όταν 
η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60οC. Η μέγιστη 
απόσταση μεταξύ δυο ανιχνευτών είναι 13 μ, ενώ η 
μέγιστη απόσταση από το τοίχο είναι 6μ. Είναι δε 
τοποθετημένοι στην οροφή και σε απόσταση πάνω 
από 15cm από το τοίχο. 
Οι ανιχνευτές συνδέονται παράλληλα σε ζώνες 
πυρανιχνεύσεως για τον εντοπισμό από τον πίνακα 
ελέγχου του τμήματος που κινδυνεύει. 
Η διακοπή ρεύματος, της ηλεκτρικής συνέχειας, το 
βραχυκύκλωμα μιας ζώνης και η αφαίρεση του 
ανιχνευτή από τη βάση του προκαλούν σήμα 
βλάβης της σχετικής ζώνης στον πίνακα ελέγχου. Ο 
τελευταίος ανιχνευτής κάθε ζώνης φέρει το τελικό 
στοιχείο ζώνης (που επιτρέπει τη ροή του ρεύματος 
ηρεμίας) για την επίβλεψη του κυκλώματος από 
τον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως. Η μεγίστη 
ωμική αντίσταση κάθε ζώνης είναι 250 ΩΜ, η τάση 
24V DC, το ρεύμα ηρεμίας 100μΑ και το ρεύμα 
συναγερμού 100mA. 
Τα καλώδια που ανήκουν στο σύστημα 
πυρανιχνεύσεως πρέπει να είναι πυράντοχα και δεν 
πρέπει να οδηγούνται παράλληλα με τα καλώδια 
τάσεως άνω των 230V για την αποφυγή 
επαγωγικών ρευμάτων που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν λανθασμένους συναγερμούς. 
Οι ανιχνευτές συνδέονται με φωτεινούς 
επαναλήπτες πάνω από την πόρτα του χώρου που 
ελέγχουν. 
Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του 
ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα νέον που 
αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής για 
τον εντοπισμό του ανιχνευτή που έδωσε 
συναγερμό και τις δοκιμές. 
 

ΝΑΙ   

δ) Φωτεινός επαναλήπτης (οπτικός συναγερμός) 
Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από 
περιστρεφόμενο λαμπτήρα αερίου  XENON υψηλής 
φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως των 5 W, 
δίνοντας αφεσβενόμενο φως. Έξω από τους 
κλειστούς χώρους και πάνω από τις εισόδους 
τοποθετούνται οι φωτεινοί επαναλήπτες για τον 
εντοπισμό του χώρου που κινδυνεύει όπως 
φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 
ε) Ηχητικές συσκευές συναγερμού (σειρήνα – 
κουδούνια - βομβητές). 
Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονικής 
ηχητικής απόδοσης 100 DB/m και θα είναι 
ενσωματωμένη με τον φωτεινό επαναλήπτη 
(φαροσειρήνα). Ο ήχος της σειρήνας θα είναι 
καθαρός, σαφής, θα υπερισχύει της μέγιστης 
στάθμης του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές 
συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήματα 
άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο. 
Οι βομβητές - κουδούνια τοποθετούνται κοντά στο 
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κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου και έτσι 
ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει 
περισσότερο από 50 m από αυτά. Οι συσκευές θα 
είναι του ίδιου τύπου σε όλους τους χώρους στους 
οποίους τοποθετείται το σύστημα. Η ένταση του 
ήχου στο κτίριο πρέπει να είναι ομοιόμορφη και 
ευδιάκριτη με μίνιμουμ τιμή τα 65 ντεσιμπέλ. Τα 
ακουστικά μέσα συναγερμού είναι δυο ήχων, 
διακεκομμένου για προειδοποίηση και συνεχούς για 
εκκένωση. Τοποθετούνται στις θέσεις που 
φαίνονται στις κατόψεις των σχετικών σχεδίων 
έτσι που να καλύπτουν ηχητικά κάθε σημείο των 
χώρων. 
στ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου 
συστήματος. 
 
2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
Κοντά στις εξόδους, στα πυροσβεστικά σημεία και 
κατά μήκος των οδών διαφυγής (σε εμφανή σημεία 
εύκολης προσέγγισης από το κοινό ή το προσωπικό 
χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια) προβλέπεται η 
τοποθέτηση κουμπιών συναγερμού πυρκαγιάς με 
προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα. Η πίεση του 
ηλεκτρικού κουμπιού (κομβίου) μετά από σπάσιμο 
του καλύμματος ενεργοποιεί την σειρήνα 
συναγερμού και τις ηχητικές συσκευές συναγερμού 
που είναι συνδεδεμένες με το κύκλωμα. 
Τα κουμπιά συνδέονται σε ζώνες χειροκίνητης 
αναγγελίας πυρκαγιάς όπως και των ανιχνευτών 
πυρκαγιάς. Οι συσκευές πρέπει να είναι του ίδιου 
τύπου σε όλους τους χώρους στους οποίους 
τοποθετείται το σύστημα.   
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Μόλις ενεργοποιηθεί ένας πυρανιχνευτής ανάβει 
στον πίνακα η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί 
στο χώρο που καλύπτει ο ανιχνευτής αυτός. 
Συγχρόνως αναβοσβήνει ο φωτεινός επαναλήπτης 
του ανιχνευτή αυτού ώστε να γίνεται εύκολα ο 
εντοπισμός του χώρου κινδύνου. Επίσης ακούγεται 
ηχητικό σήμα συναγερμού για ειδοποίηση των 
εργαζομένων. Μετά τη καταστολή της εστίας πυρός 
ή του αιτίου συναγερμού γίνεται επανάταξη από 
τον πίνακα ελέγχου ώστε το σύστημα να είναι πάλι 
σε ετοιμότητα. 
Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης υπάρχει 
στον πίνακα σχετική ένδειξη της θέσης του κόμβου 
που τον προκάλεσε ώστε να είναι ευχερής ο 
εντοπισμός. Το σύστημα μπορεί να ελέγχεται 
χειροκίνητα τοπικά για τον έλεγχο καλής 
λειτουργίας. Με τη πίεση ενός κομβίου ανά ζώνη 
ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες ώστε να ελέγχεται 
ότι βρίσκονται σε λειτουργία. Επίσης τοπικά μπορεί 
να ελέγχεται και το ηχητικό κύκλωμα. 
Σε περίπτωση διακοπής ενός κλάδου τροφοδοσίας 
κάποιου κυκλώματος υπάρχει σχετική οπτική 
ένδειξη στο πίνακα συνοδευόμενη από ειδικό βόμβο 
βλάβης. 
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32. Αίθουσα συσκέψεων Δ/νσης Δ6 
Στην αίθουσα συσκέψεων της Δ/νσης Δ6 που 
βρίσκεται στο ισόγειο του  κτιρίου, θα πρέπει να 
αντικατασταθούν τα δύο φύλλα επένδυσης του 
ελαφρού χωρίσματος που βρίσκονται στη συνέχεια 
της πόρτας εισόδου στην αίθουσα. Τα νέα πανέλα 
θα φέρουν φεγγίτη από διπλούς υαλοπίνακες 
ύψους, ίδιου με αυτό των λοιπών σχετικών 
φεγγιτών που υπάρχουν στον ίδιο διάδρομο του 
κτιρίου. Οι διπλοί υαλοπίνακες θα είναι πάχους 5 
mm και κενό 50 mm και θα φέρουν στο ενδιάμεσο 
κενό περσίδες. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τη 
σχετική περιγραφή της παρ.18 του παρόντος.  
 

ΝΑΙ   

33. Αποκατάσταση στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

Αποφλοίωση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος 
και απογύμνωση των τμημάτων του οπλισμού, 
όπου αυτό απαιτείται, με κρουστική λεπίδα. 
Απομάκρυνση της οξείδωσης από τις ράβδους 
οπλισμού, με αμμοβολή και επάλειψη αυτού με 
εποξειδική αντισκωριακή βαφή. 
-Ολοκλήρωση του καθαρισμού της επιφάνειας του 
οπλισμένου σκυροδέματος με υδροβολή, ώστε αυτή 
να είναι πλήρως, απαλλαγμένη από ενανθρακωμένο 
σκυρόδεμα, σαθρά μέρη, άλατα, σκόνες κ.λ.π. και ο 
οπλισμός καθαρός και χωρίς ίχνη οξείδωσης. 
-Επάλειψη των επιφανειών του οπλισμένου 
σκυροδέματος με αναστολέα διάβρωσης, ώστε να 
εμποδιστεί η οξείδωση του οπλισμού που βρίσκεται 
μέσα σε αυτή. 
-Εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος, 
προκειμένου να δημιουργηθεί το ελάχιστο 
απαιτούμενο από τον ισχύοντα Κανονισμό 
Επεμβάσεων, πάχος επικάλυψης του οπλισμού των 
δοκών, τοιχίων και πλακών.    
 

ΝΑΙ   

34. Αποκατάσταση επιχρισμάτων   
Όπου τα επιχρίσματα έχουν αποκολληθεί, 
απαιτείται η αποκατάστασή τους. Προς τούτο θα 
απομακρυνθούν πλήρως και επιμελώς, όλα τα 
σαθρά και ασταθή τμήματα του σοβά και οι 
επιφάνειες της οπτοπλινθοδομής που θα 
αποκαλυφθούν, θα επαναεπιχρισθούν με προσοχή   
ώστε η επιφάνεια που θα  προκύψει να μην 
δημιουργεί ανωμαλίες σε σχέση με τις 
παρακείμενες  επιφάνειες των επιχρισμάτων. 
Προβλέπεται η εφαρμογή γάζας εφόσον και όπου 
απαιτείται.   
 

ΝΑΙ   

35. Αναβάθμιση χρωματισμών 
-Στις επιφάνειες από εμφανές μπετόν, μετά την 
ολοκλήρωση της αποκατάστασης των επιφανειών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, αυτές θα τριφτούν με 
μηχανικά μέσα ώστε να αφαιρεθούν οι έντονες 
ανωμαλίες της επιφάνειάς τους, θα στοκαριστούν  
οι υπάρχουσες φωλεές και καθαρισθούν καλά, θα 
διαστρωθούν με αστάρι τσιμεντοχρωμάτων από 
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πολυμερείς ρητίνες και στη συνέχεια θα βαφούν με 
ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.  
Στις επιφάνειες από εμφανές μπετόν που δεν 
χρήζουν αποκατάστασης φθορών τους, θα 
αφαιρεθεί επιμελώς ο χρωματισμός τους και θα 
βαφούν εκ νέου, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο. 
Μετά την ολοκλήρωση των χρωματισμών, όλες οι 
επιφάνειες από εμφανές μπετόν, του κτιρίου  θα 
πρέπει να δημιουργούν ενιαίο αισθητικό 
αποτέλεσμα.   
-Στις επιφάνειες επιχρισμάτων, μετά την 
ολοκλήρωση της αποκατάστασης των 
επιχρισμάτων θα ακολουθήσει χρωματισμός της 
επιφάνειάς τους με χρήση πλαστικού ακρυλικού 
χρώματος. Στις επιφάνειες που δεν απαιτείται 
επέμβαση αποκατάστασης επιχρίσματος, θα 
αφαιρεθεί πλήρως το παλαιό χρώμα και θα 
επαναχρωματισθούν με πλαστικό ακρυλικό χρώμα. 
Μετά την ολοκλήρωση των χρωματισμών 
επιχρισμένων επιφανειών, αυτές  θα πρέπει να 
δημιουργούν ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα.   
 

36. Ιστοί σημαιών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Εγκατάσταση υπαρχόντων ιστών σημαιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον περιβάλλοντα χώρο του 
κτιρίου, ήτοι εκσκαφή κατάλληλου αριθμού 
σκαμμάτων ικανών διαστάσεων, ξυλότυπα, 
προμήθεια αγκυρίων συμβατών με την βάση των 
ιστών, εγκατάσταση κάθε αγκυρίου σε κάθε 
σκάμμα και προσαρμογή του στον οπλισμό του 
σκάμματος, σκυροδέτηση, επίχωση γύρω από κάθε 
βάση, καθαρισμός του χώρου, ανάρτηση των ιστών. 
Περιλαμβάνονται μικροϋλικά (περικόχλια κλπ) και 
αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής.  
 

ΝΑΙ   

37. Διαμόρφωση αποθηκών  
Σε δύο χώρους που είχαν χρήση σταθμού 
φωτοσήμανσης θα αποξηλωθούν από τους τοίχους 
παλαιές κατασκευές, θα απομακρυνθούν 
εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν, θα 
αποκατασταθούν ατέλειες των τοίχων λόγω των 
αποξηλώσεων και θα ακολουθήσει βαφή με λευκό 
πλαστικό χρώμα. Θα βαφεί επίσης και η οροφή. Θα 
αποκατασταθεί ο φωτισμός των χώρων με 
αντικατάσταση λυχνιών φθορισμού, διακοπτών  
και τυχόν αποκατάσταση καλωδιώσεων εντός των 
χώρων. Θα γίνει αλλαγή σπασμένων τζαμιών και θα 
κατασκευαστεί κάλυμμα από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα το οποίο θα καλύπτει άνοιγμα τοίχου 
διαστάσεων 1,0m X 1,5m περίπου από το οποίο 
εισέρχονται καλώδια στο κτίριο. 
Επίσης θα κατασκευαστεί νέα πόρτα στην έξοδο 
του υποσταθμού του κτιρίου Α΄ προς τον 
φωταγωγό, θα γίνει επισκευή συρόμενης μεγάλης 
πόρτας πίσω από τον υποσταθμό κτιρίου Α΄ και 
στην έξοδο του αερισμού του Η/Ζ Volvo θα 
τοποθετηθούν περσίδες εξαερισμού με ηχοπαγίδα. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα περιλαμβανόμενα στο παρόν θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
τεχνικής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
Οι διαμόρφωσης χώρων θα πρέπει να εκτελεστούν 
από έμπειρο προσωπικό και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει αφενός να καλύπτουν 
τις σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές και αφετέρου 
να έχουν πιστοποιητικά ΕΛΟΤ και εργοστασίου 
παραγωγής. 
ΔΙΑΝΟΜΗ 
Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384, 
τις διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας και τους 
Κανονισμούς ΔΕΗ. 
Ο ανάδοχος πριν την διασύνδεση των νέων 
πινάκων οφείλει να ελέγξει την επάρκεια των 
υφιστάμενων πινάκων και των κεντρικών 
καλωδιώσεων. Θα πρέπει να κατατεθούν 
μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων και 
υπολογισμοί ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
και πρότυπα. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ   

Αγωγοί – Σωλήνες - κανάλια 
Οι αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως θα είναι 
σύμφωνοι με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ΕΛΟΤ. Η 
διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η 
ίδια σε όλο το μήκος του. Οι αγωγοί πάνω από 4 
mm2 θα είναι πολύκλωνοι. Όλοι οι αγωγοί των 
κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους 
χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου και γείωσης 
σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εγκεκριμένου τύπου 
από το Υπουργείου Βιομηχανίας, σπιράλ ή ευθείς, 
κατάλληλοι για ενσωμάτωση στο μπετόν. 
Οι πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες θα είναι από 
σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή 
εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε 
κρούση. Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα 
αντίστοιχα εξαρτήματά τους. Ομοίως και τα 
πλαστικά κανάλια. 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή 
τετραγωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του 
σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο 
χρησιμοποιούνται. Κυκλικά κουτιά θα 
χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το 
πολύ. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών 
διακλάδωσης ορίζεται σε 70mm. 
Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των 
σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου όπως 
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα 
αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής 
πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και 
όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου 
γαλβανισμένα.  
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Σχάρες καλωδίων 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσματος 30 μικρά. Οι σχάρες καλωδίων θα 
συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα 
σχηματισμού ή στήριξής επίσης γαλβανισμένων. 
Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος 
της διαδρομής τους με εύκαμπτη μπάρα χαλκού εφ’ 
όσον εξασφαλίζεται η συνέχεια της γείωσης σε όλη 
τη διαδρομή. Τα καλώδια θα στερεώνονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε ευθεία γραμμή, με 
σφικτήρες σε απόσταση το πολύ 2 m  μεταξύ τους. 
Ρευματοδότες  
Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α , τύπου SCHUKO 
και εν γένει θα είναι εγκατεστημένοι στο 
περιμετρικό κανάλι το οποίο θα εγκατασταθεί 
στους διαμορφούμενους χώρους. Γενικά οι τύποι 
των ρευματοδοτών που θα εγκατασταθούν, θα 
τύχουν της αποδοχής από την Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ   

ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V 
Μεταλλικά μέρη 
'Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με 
δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 
απόχρωση που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 'Όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης θα είναι 
ανοξείδωτα, ή γαλβανισμένα ή επινικελωμένα. 
Γενικές απαιτήσεις 
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των 
καλυμμάτων. Θα εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, 
επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να 
μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών 
οργάνων. Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με 
μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 
ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης 
συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την 
ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη.  
Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν 
καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 
των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα. 
Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα 
είναι σύμφωνη προς τους Ελληνικούς κανονισμούς 
και τις προδιαγραφές VDΕ 0100, 0110, 0660 , και 
IEC 60439 ,IEC 61 439. 
Οι πίνακες θα φέρουν κλείστρο PAS PARTOUT 
ειδικούς μεταλλικούς μεντεσέδες για πίνακες , θήκη 
από διαφανές πλαστικό εσωτερικά πόρτας για την 
τοποθέτηση σχεδίων και ακροδέκτη γείωσης. Κάθε 
πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% 
μελλοντική επέκταση. 
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Ασφάλειες 
Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για 
εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, 
κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360 και 
49515. Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως. 
Μικροαυτόματοι 
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Θα  είναι 
εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, 
ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες 
υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και 
βραχυκυκλώματα.  
 

ΝΑΙ   

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
ΓΕΝΙΚΑ       
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας. 
Οι συσκευές, μηχανήματα, όργανα θα πρέπει να 
προέρχονται από όσο το δυνατόν λιγότερους 
κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση 
συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών. 
'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν 
σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και 
σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως 
εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία. 
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Τηλεφωνικοί κατανεμητές 
Ο κατανεμητής θα φέρει ανοιγόμενη με μεντεσέδες 
πόρτα, με εσωτερικό περιμετρικό λάστιχο 
στεγανοποίησης, κατάλληλα ασφαλιζόμενη στην 
κλειστή θέση με κλειδί.  
Σε κάθε κατανεμητή θα υπάρχει εγκατεστημένος ο 
προβλεπόμενος αριθμός διαχωριστικών 
οριολωρίδων τύπου KRONE. Οι διαχωριστικές 
οριολωρίδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα 
με διεθνείς προδιαγραφές και θα είναι σε συμφωνία 
με τις προδιαγραφές ΟΤΕ. Η αντίσταση μόνωσής 
τους θα είναι μεγαλύτερη από 5 Χ 104 ΜΩ, η 
διηλεκτρικής τους αντοχή 2kVRMS, η αντίσταση 
συνέχειας ανά επαφή μικρότερη από 5mΩ, θα είναι 
κατάλληλοι για σύνδεση μονόκλωνων αγωγών 
διατομής 0,40÷ 0,80mm, εξωτερικής διαμέτρου 
καλωδίων (με την μόνωση) 0,70 ÷ 1,60mm, με 
ελάχιστο αριθμό 100 συρματώσεων-
αποσυρματώσεων, και θα είναι κατασκευασμένοι 
από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό πολυεστέρα 
κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασίες -40º C 
÷ +80 º C.  
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(UPS) 
Όπως σε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο προσφέρων, πριν την υποβολή της προσφοράς 
του οφείλει να προβεί σε ενδελεχή αυτοψία των 
χώρων και να λάβει υπόψη του όλες τις ειδικές 
συνθήκες χρήσεως και κατασκευής των χώρων και  
εκτέλεσης των περιγραφόμενων εργασιών. 
Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης θα απομακρυνθούν 
με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος και θα 
εναποτεθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους 
χώρους ή θα ανακυκλωθούν. 
Κατά την διάρκεια διαμόρφωσης των χώρων 
μπορεί να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης μικρής 
κλίμακας εργασιών, άνευ των οποίων δεν θα είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
εργασιών. Ο προσφέρων θα πρέπει να εκτελέσει 
και αυτές. 
Στις περιγραφόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, 
εκτός αν ρητά αναφέρεται κατά περίπτωση 
διαφορετικά. 
Ο προσφέρων αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε 
απώλεια, φθορά, προξενούμενη βλάβη ή ζημιά προς 
τρίτους ή προς την Υπηρεσία κατά την παροχή των 
αναφερομένων υπηρεσιών. 
Ο προσφέρων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της 
κείμενης νομοθεσίας περί εργασιακών σχέσεων και 
την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
Ο προσφέρων παραμένει αποκλειστικά και μόνος 
υπεύθυνος και ως προς το αστικό και ως προς το 
ποινικό μέρος, αναφορικά με ατυχήματα που θα 
μπορούσαν να συμβούν στους απασχολουμένους 
στις εργασίες ή σε τρίτους ή στο κοινό. 
 

ΝΑΙ   

Οι επεμβάσεις λόγω του επείγοντος ολοκλήρωσής 
τους θα εκτελούνται και πέραν των εργάσιμων 
ημερών και ωρών. 
Οι επεμβάσεις λόγω του γεγονότος εκτέλεσής των 
σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στους 
οποίους υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός κλπ θα πραγματοποιηθούν με την 
μέγιστη επιμέλεια και ο ανάδοχος θα 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των χρηστών και 
θα λαμβάνει κάθε μέτρο και μέριμνα για την 
ελάχιστη επιβάρυνση των εργαζόμενων, του έργου 
τους και του υπάρχοντος εξοπλισμού. Για τον λόγο 
αυτό θα προβεί σε μέτρα προστασίας των 
εσωτερικών χώρων του κτιρίου από σκόνη και 
θραυστά υλικά. Η απομάκρυνση των 
αποξηλούμενων υλικών και των προϊόντων 
καθαίρεσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και κατά το δυνατόν από 
εξωτερικούς χώρους, ή χώρους δευτερεύουσας 
χρήσης. 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ   
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Ο προσφέρων θα πρέπει με ενέργειές του να 
μεριμνήσει για την έκδοση κατάλληλων αδειών 
εισόδου του προσωπικού του στους ελεγχόμενους 
χώρους. 
Όλα τα υλικά που ενσωματώνονται θα είναι 
αμεταχείριστα, προσφάτου κατασκευής και όπου 
προβλέπεται  θα φέρουν σήμανση CE. 
Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στη Τεχνική Έκθεση και με τις 
εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με την προέλευση, 
διαστάσεις, ποιότητα κλπ απαλλαγμένα από κάθε 
ελάττωμα που μπορεί να ελαττώσει την αντοχή ή 
εμφάνισή τους. 
Εφόσον προκύπτει η ανάγκη, ο ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, 
πλήρη σχέδια- τεκμηρίωση (κατόψεις, τομές, 
ηλεκτρολογικά σχέδια κλπ) που απαιτούνται για 
την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει 
το προσωπικό που θα ορίσει η Υπηρεσία στο 
χειρισμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
Με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων θα 
προσκομιστούν όλα τα προβλεπόμενα 
πιστοποιητικά και οι χώροι θα παραδοθούν 
καθαροί. 
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε 
εξήντα ημέρες. 
 

ΝΑΙ   
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΄́   

  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστημα…………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… Δ/νση ……………, με 

Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

……………………………… για την προμήθεια ………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντί μας καμία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

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

σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστημα…………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 

της εταιρείας ………………….… Δ/νση ……………….., με Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθμός και τίτλος) Σύμβασης που θα υπογράψει 

μαζί σας για την προμήθεια ………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… 

ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντί μας καμία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.  
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ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστημα…………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης………… 

                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

 

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

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………… (και ολογράφως) ………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας …………………….., Δ\νση…………………………, με Α.Φ.Μ. 

…………………………, για τη λήψη προκαταβολής ίσης με το ..…… %, της συμβατικής αξίας προ 

ΦΠΑ ……………. ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθμός και τίτλος) Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 

σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

…………), πλέον τόκων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

 

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

μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

                          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

  

ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΝΝ
οο
  …… …… …… …… // 22 00 11 88   

  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ  ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

 

Στο Ελληνικό σήμερα την ………………………, ημέρα ……………………, του έτους 2018 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Παλαιός Πύργος πρώην Ανατολικού 

Αερολιμένα Αθηνών, Ελληνικό, οι υπογεγραμμένοι, αφενός, ο Διοικητής, κ. 

…………………………… που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάσει τις κείμενες διατάξεις, 

το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου η εταιρεία ………………………… νομίμως εκπροσωπούμενη από 

τον κ. .…………………… συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής : 

 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ (Διακήρυξη Αρ. 

35/2018) για την ……………………………………………………………………………….. 

κατακυρώθηκε η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία «…………………………» σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. Δ11/Ε/……….…… απόφαση. 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ΔΟΔ/89662/22130/Φ. Αν./19-11-2018 

Αριθμός Καταχώρησης : 100064 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

 
Κατόπιν τούτου ο κος ……………………… με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην 

εταιρεία «…………………….….», που στο εξής θα ονομάζεται στην παρούσα σύμβαση 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων στο κτίριο του 

ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή αναλαμβάνει με 

τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο    

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και διαμόρφωσης 

χώρων στο κτίριο του ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό, έναντι της συνολικής αποζημίωσης των 

…………………………….., σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Σύνολο 

 τεμ 
 

€ …………..… 

 

€ …….……… 

  
Πλέον Φ.Π.Α. 24%:  

  

  Σύνολο με Φ.Π.Α.  

  
Μείον κρατήσεις 

ΕΑΔΗΣΥ (0,06216 %) : 
   

  Μείον κρατήσεις 

Δημοσίου (0,02072 %) : 
 

  Μείον κρατήσεις 

Α.Ε.Π.Π. 

(0,06216 %) : 

 

  Σύνολο στον δικαιούχο :  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Το τεχνικό μέρος της Σύμβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασμό με την 

προσφορά της εταιρείας  και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …… είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η διάρκεια ορίζεται εντός  εξήντα (60)  ημερών από υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

 

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1
ο
, θα γίνει με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού 

προϋπολογισμού ΥΠΑ έτους 2018, μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή βάσει του 

σχετικού πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής ΥΠΑ 

(ή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

1.2.2.2.1 της Διακήρυξης). 

 

Για την πληρωμή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής : 
 
 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης. 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης. 

 Τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, 
πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας. 

 Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης. 
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Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

α) 

Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 4 του                   Ν. 

4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του Δημοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016)  

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Ποσοστό 4% για υλικά σαν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (Ν. 2198/94 άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-

03-1994). 

 

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαμορφωθεί σχετικό κείμενο). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύμβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ. …………………..…………… 

εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………. ποσού …………………………, 

ημ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ως προς τα λοιπά θέματα της παρούσας προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. 

Δ11/Ε/…………………..… απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ’ αρ. 35/2018 Διακήρυξη σε συνδυασμό με την προσφορά της 

εταιρείας. 

 

Η Σύμβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύμβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα της ΥΠΑ, το  

άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

           

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  

        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ  ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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