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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΄΄ΣΙΝΙΩΝ΄΄ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 64.976,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
 

Κ.Α. 15.6661.001/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχαράβη,2022 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

                     ΧΡΗΣΗ :  

 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

64.976,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ( Κ.Α 15.6661.001) 

2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 

 
Τίτλος: «Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού ΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση  αναφέρεται στην προμήθεια υλικών  και τοποθέτηση των μονάδων 

προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου και χώροι 

Υγιεινής. 

Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης . 

Τύπος Β: Μονάδα Χώρου  ύπνου . 

Τύπος Γ: Μονάδα χώρων υγιεινής (W.C.). 

 

Εξωτερικές διαστάσεις : 800cm * 1000cm * 300cm (± 5 % ) 
Προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX , με συνολικό εμβαδόν ~80 τ.μ. με συνολικές 
εξωτερικές διαστάσεις 8,00Χ10,00 m και με καθαρό εσωτερικό ύψος κατά ελάχιστο 2,80 μέτρα 
( με επιτρεπόμενες κατασκευαστικές αποκλίσεις για όλες τις διαστάσεις ± 5% ). 

 

 

Τύπος Α και Β: Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών διδασκαλίας. 

• Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες στον τοίχο έναντι του 

πίνακα διδασκαλίας.  

• Θα έχουν φωτισμό με φωτιστικά φθορισμού (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

• Θα τοποθετηθούν μονάδες Θέρμανσης κατάλληλα στερεωμένες ώστε να αποφεύγεται 

η κλοπή τους (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

• Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 6 κιλών Pa6 (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

• Η εξωτερική πόρτα διαστάσεων 1,30Χ2,20 m θα ανοίγει προς τα μέσα. Έχει κλειδαριά 

ασφαλείας τύπου DOMUS και χειρολαβή. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες. Στην 

περίπτωση που το γραφείο θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες η πόρτα θα είναι ως των Αιθουσών Διδ/λίας. 

 

Τύπος Γ: ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.) 

• Η Μονάδα των χώρων υγιεινής αποτελείται από  τέσσερις (4) θέσεις χώρου w.c.  

• Η επικάλυψη του δαπέδου της μονάδας θα είναι από κεραμικά πλακίδια ενδεικτικών 

διαστάσεων 20Χ20 cm κατηγορίας σκληρότητας group 4, ελληνικής κατασκευής, 

επικολλημένα στο κόντρα πλακέ θαλάσσης με ειδική ελαστική κόλλα πλακιδίων 



3 

ενδεικτικού τύπου Ceramit – CM– 17 της Ceresit. Τα κεραμικά πλακάκια θα 

τοποθετηθούν με αρμό 0,50 cm. 

• Σε κάθε θέση w.c. θα υπάρχει λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου, με κάλυμμα, δοχείο 

(καζανάκι) χαμηλής και χαρτοθήκη μεταλλική επινικελωμένη. Στην περίπτωση που οι 

χώροι WC χρησιμοποιηθούν από παιδιά Νηπιαγωγείου, θα προβλεφθεί η τοποθέτηση 

ειδών υγιεινής για νήπια. 

• Προβλέπονται τέσσερις (4) νιπτήρες κολονάτοι στον αντίστοιχο χώρο. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στην στήριξη των νιπτήρων και στην επαφή τους με το εξωτερικό 

πανό. 

• Πάνω από κάθε νιπτήρα θα τοποθετείται καθρέφτης με ελάχιστες διαστάσεις 

400Χ600Χ5 mm. 

• Οι εσώθυρες των w.c. διαστάσεων 0,80Χ2,20 m θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα 

απέχουν από το δάπεδο 20 cm δηλ. το φύλλο της πόρτας θα είναι 0,70Χ2,00. Η 

κατασκευή τους θα είναι όμοια όπως αυτή των εσωτερικών θυρών. Οι κάσες των θυρών 

εξ αλουμινίου θα στερεώνονται σε πλαίσιο μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ 

ελάχιστης διατομής 100Χ40Χ2 mm και χρώματος λευκού. 

• Η φωτιστική επιφάνεια είναι ίση με το 1/10 της επιφάνειας του δαπέδου και ο φυσικός 

αερισμός επιτυγχάνεται μέσω των παραθύρων, (ένα για κάθε θέση w.c.) οι οποίοι είναι 

όλα ανά δύο επάλληλα. Ελάχιστη διάσταση παραθύρου: 0,60Χ0,60 m. Ο φωτισμός 

επιτυγχάνεται με τέσσερα φωτιστικά σώματα πυράκτωσης (‘χελώνες’ με πλέγμα 

προστασίας) – 2 στην οροφή πάνω από κάθε χώρο w.c. και 2 πάνω από τον χώρο των 

νιπτήρων. 

• Κρεμασταράκια πίσω στις πόρτες των WC. 

 

 

 

Α) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες DN 15 με προστατευτική 

επένδυση. 

Θα υπάρχει αναμονή 3/4'’ με διακόπτη για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 

Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωμιωμένος. 

 

Β) ΚΡΟΥΝΟΙ 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για 

σύνδεση με ελαστικό σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα. 

 

Γ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ 

Οι νιπτήρες θα είναι κολονάτοι, κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, θα έχουν 

ορθογώνιο σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες. 

 

Δ) ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα 

(σιφώνι) και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Είδος W.C. Διαστάσεις (cm) Ύψος (cm) 
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Διδακτικό προσωπικό - μαθητών 46Χ36 35 

Νηπίων 43Χ33 16 ή 35 

Θα συνοδεύονται επίσης από: 

Πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα 

Ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης 

Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από πλαστικά καζανάκια και χαρτοθήκες. 

 

Ε) ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ 

Θα χρησιμοποιηθούν δοχεία χαμηλής πίεσης από ενισχυμένο λευκό πλαστικό που 

τοποθετούνται πάνω στη λεκάνη. 

 

ΣΤ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ 

Θα είναι μεταλλική επινικελωμένη και θα συνοδεύει κάθε λεκάνη W.C. 

 

Ζ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 

Συνοδεύουν κάθε νιπτήρα. Θα έχουν πάχος 4 mmκαι φιλέτο πάχους 1 cm, οι δε διαστάσεις τους 

θα είναι ανάλογες με τον νιπτήρα που συνοδεύουν. 

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα φθορισμού, σε κάθε γραφείο θα υπάρχουν 

3 φωτιστικά σώματα φθορισμούκαι σε κάθε WCθα υπάρχουν 4 φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας με πλέγμα προστασίας και λυχνίες πυρακτώσεως 60 W. Στις εισόδους των αιθουσών, 

των γραφείων και των W.C. θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας. 

 

Φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ – ΓΕΙΩΣΗ 

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Η θέρμανση των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με μονάδες Θέρμανσης – 

Ψύξης κατάλληλα στερεωμένες ώστε να αποφεύγεται η κλοπή τους. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Η παρούσα Τεχνική Εκθεση αναφέρεται στην μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση των 

μονάδων προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες απασχόλησης, χώρος ύπνου  

και Χώροι Υγιεινής στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. 

1.2. Θα προταθούν τρεις (3) τύποι μονάδων: 

Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης. 

Τύπος Β: Μονάδα αίθουσα ύπνου . 

Τύπος Γ: Μονάδα χώρων υγιεινής (W.C.). 

Οι μονάδες θα είναι πλήρως συναρμολογούμενες στον τόπο του έργου (Flat – Pack).  

1.3. Οι προκατασκευασμένες μονάδες θα προκύπτουν, ανάλογα με τη λειτουργία τους, από 

ακέραια πολλαπλάσια λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου, ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτησή τους μεμονωμένα ή εν σειρά σε συνδυασμό, ανάλογα με την ιδιομορφία του 

οικοπέδου ή την επιδιωκόμενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες του διδακτηρίου που θα στεγασθεί σ’ αυτές προσωρινά. Οι μονάδες θα παρουσιάζουν 

άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, οι δε εν σειρά 

τοποθετούμενες θα εφάπτονται κατά τις πλάγιες πλευρές τους και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής. 

1.4. Οι μονάδες και των τριών τύπων θα τοποθετούνται σε οποιαδήποτε γήπεδα Σχολείων και 

μετά την εκπλήρωση των προσωρινών αναγκών στέγασης θα είναι διαθέσιμες για 

μετεγκατάσταση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Η θέση της εγκατάστασής 

τους μέσα στα γήπεδα θα ορίζεται από τον «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Λαμβάνεται υπόψη ότι στην εν σειρά 

διάταξη των μονάδων, είναι πιθανή η τοποθέτησή τους σε διαφορετικά επίπεδα, όπου υπάρχει 

κλίση του οικοπέδου (εξασφάλιση ανοίγματος θυρών, επικαλύψεως αρμών κ.λπ.) ή και σε 

κλιμακωτή διάταξη κάτοψης (εν είδη σκαλιέρας). 

1.5. Οι λυόμενες μονάδες θα μεταφέρονται και θα συναρμολογούνται επί τόπου, ώστε να είναι 

δυνατή, χωρίς πρόσθετη δαπάνη μεταφορτώσεων, η εύκολη και οικονομική μεταφορά τους 

τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα και για μελλοντική μετεγκατάσταση. 

Αχαράβη, 14/11/2022 

 

                    Συντάχθηκε 

                   ο υπάλληλος  

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός  Μηχανικός  

Διπλ.Πολ.Μηχ. 

Ο αναπληρωτής Δ/ντής 

 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας 

 

 

Κορμαρής Χρήστος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 
 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

64.976,00€ (με 24% ΦΠΑ) 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. 15.6661.001) 
2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 
 
 
 

Τίτλος: «Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού ΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο - Χρηματοδότηση 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών «Προμήθεια υλικών παιδικού 
σταθμού ΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας». Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα 
πραγματοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, µε 
σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη 
τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.6661.001 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Εβδομήντα Έξι 
ευρώ (64.976,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του φορέα στον παρακάτω κωδικό:  

Κ.Α Περιγραφή Κ.Α. Ποσό (ευρώ) 

15.6661.001 Προμήθεια υλικών για παιδικό σταθμό Σινιών 64.976,00€ 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44211000-2 - Προκατασκευασμένα κτίρια 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της παρούσας σύμβασης  διέπεται από:   

1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114Α/8-6-2006). 
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3. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
 Αποκεντρωμένης  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-6-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια». Φ.Ε.Κ. 112Α /13-7-2010: 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318 / 1992 ( Α΄161 ) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 
Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 
157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
 

10. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο». 

13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 



8 

14. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης 
(κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

15. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η 
δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ). 

16. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 
κρατήσεις. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί 
κλήρωση. 

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα Συμμετοχής - Υποβολή Προσφορών -Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Οικονομική Προσφορά 

A. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που οι οποίοι έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

B. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
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Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά 

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε 

σφραγισμένο  φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα 

κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.1 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι 

οικονομικοί φορείς πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Για όσα από τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να 

εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, 

υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής) με αντίστοιχο περιεχόμενο, δηλαδή ότι ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας δε βρίσκεται στις καταστάσεις που αποδεικνύονται με τα ζητούμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, δικαιολογητικά συμμετοχής η οποία θα συνοδεύεται, επί ποινή 

αποκλεισμού, από τις αντίστοιχες Αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη 

χορήγηση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

δεν προσκομισθούν μαζί με την προσφορά, αλλά αντικατασταθούν από Υπεύθυνη 

Δήλωση, θα κληθεί να τα προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, ο μειοδότης. 

1.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα, πληροφορίες, δηλώσεις ή 

πιστοποιητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης. Συγκεκριμένα με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να 

υποβληθούν: Τα Τεχνικά Φυλλάδια: Σε ό,τι αφορά στα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση 

της προμήθειας. Θα κατατεθούν Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές, που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν 

τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.  

2) Όλα τα υλικά θα:  
α) ικανοποιούν τις προδιαγραφές ποιότητας ΕΛΟΤ  
β) συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας  

3) Η εταιρεία κατασκευής των προκατασκευασμένων οικίσκων θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2000, ΕΝ ΙSO 9001 : 2008.  
4) Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ταυτόχρονα με την υποβολή προσφοράς τους να 
καταθέσουν και πλήρη τεχνικά στοιχεία των οικίσκων, η προτεινόμενη εσωτερική 
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διαμόρφωση τους , το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, το σχέδιο της αποχέτευσης και 
της υδραυλικής εγκατάστασης. 
 

Άρθρο 6ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο, κατόπιν της παραλαβής του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 7ο: Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 8ο: Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της παρούσα, προ του ΦΠΑ . 
Η εγγυητική επιστολή αυτή επιστρέφεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Άρθρο 9ο: Χρόνος ισχύος προσφορών -Χρόνος εγγύησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον από 
την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 10ο: Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τέσσερις (4) μήνες  με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 12ο : Πλημμέλειες 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 
εμφανίζουν ελαττώματα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 13ο: Παράδοση και Παραλαβή Υλικών 

Η παράδοση της προκατασκευασμένης μονάδας θα γίνει στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον 
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, χωρίς καμία 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή 
παραλαβής που θα συγκροτείται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο Ν.4412/2016. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 
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κατά τη διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει δείγματα από το προς παράδοση υλικό για έλεγχο 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 14ο: Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 

Άρθρο 15ο: Τρόπος Πληρωμής 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) αφού 
παραληφθούν άμεσα οι αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας και αφού προσκομιστούν από τον 
εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά. Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής, μετά την παραλαβή της προμήθειας, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου 
και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Άρθρο 16ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 17ο: Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, συμπληρωματικά 
ο Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις. 

2.Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής 
της, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Αχαράβη, 14/11/2022 

                    Συντάχθηκε 

                   ο υπάλληλος  

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός  Μηχανικός  

Διπλ.Πολ.Μηχ. 

Ο αναπληρωτής Δ/ντής 

 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας 

 

 

Κορμαρής Χρήστος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 
 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

64.976,00 € (με 24% ΦΠΑ) 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. 15.6661.001) 
2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση των 

μονάδων προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου 

και Χώροι Υγιεινής. 

Οι τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές – 

αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης λόγω ειδικών 

περιστάσεων (μετεγκαταστάσεις, μεταβολές αριθμού μαθητών, θεομηνίες κ.λπ.). Μετά την 

εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες μονάδες θα έχουν 

την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, κατά τις ανάγκες του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

 

1.2. Θα προταθούν τρεις (3) τύποι μονάδων: 

Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης. 

Τύπος Β: Μονάδα Χώρουύπνου. 

Τύπος Γ: Μονάδα χώρων υγιεινής (W.C.). 

Οι μονάδες θα είναι πλήρως συναρμολογούμενες στον τόπο του έργου (Flat – Pack).  

 

1.3. Οι προκατασκευασμένες μονάδες θα προκύπτουν, ανάλογα με τη λειτουργία τους, από 

ακέραια πολλαπλάσια λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου, ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτησή τους μεμονωμένα ή εν σειρά σε συνδυασμό, ανάλογα με την ιδιομορφία του 

οικοπέδου ή την επιδιωκόμενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες του διδακτηρίου που θα στεγασθεί σ’ αυτές προσωρινά. Οι μονάδες θα παρουσιάζουν 

άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, οι δε εν σειρά 

τοποθετούμενες θα εφάπτονται κατά τις πλάγιες πλευρές τους και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής. 

 

1.4. Οι μονάδες και των τριών τύπων θα τοποθετούνται σε οποιαδήποτε γήπεδα Σχολείων και 

μετά την εκπλήρωση των προσωρινών αναγκών στέγασης θα είναι διαθέσιμες για 

μετεγκατάσταση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Η θέση της εγκατάστασής 

τους μέσα στα γήπεδα θα ορίζεται από τον «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Λαμβάνεται υπόψη ότι στην εν σειρά 

διάταξη των μονάδων, είναι πιθανή η τοποθέτησή τους σε διαφορετικά επίπεδα, όπου υπάρχει 
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κλίση του οικοπέδου (εξασφάλιση ανοίγματος θυρών, επικαλύψεως αρμών κ.λπ.) ή και σε 

κλιμακωτή διάταξη κάτοψης (εν είδη σκαλιέρας). 

 

1.5. Οι λυόμενες μονάδες θα μεταφέρονται και θα συναρμολογούνται επί τόπου του έργου, 

ώστε να είναι δυνατή, χωρίς πρόσθετη δαπάνη μεταφορτώσεων, η εύκολη και οικονομική 

μεταφορά τους τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα και για μελλοντική 

μετεγκατάσταση. 

 

1.6. Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την κατασκευή της βάσης θεμελίωσης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. και για την έκδοση οικοδομικής άδειας.  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX , με συνολικό εμβαδόν ~80 τ.μ. με συνολικές 
εξωτερικές διαστάσεις 8,00Χ10,00 m και με καθαρό εσωτερικό ύψος κατά ελάχιστο 2,80 μέτρα 
( με επιτρεπόμενες κατασκευαστικές αποκλίσεις για όλες τις διαστάσεις ± 5% ) 
 

2.2 ΤΥΠΟΣ Α – ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2.2.1. Η επιφάνεια της αίθουσας απασχόλησης είναι 42,30m2 με μορφή κατόψεως ορθογωνική. 

Θα έχει επίπεδη στέγη με χαρακτηριστικά: 

α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,00 m. 

β. ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,80 m. 

 

2.2.2. Η μονάδα της αίθουσας απασχόλησης  αποτελείται από τρία όμοια μέρη εξωτερικών 

διαστάσεων , τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Τα μέρη που αποτελούν την κάθε 

αίθουσα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενα, για να υπάρχει η δυνατότητα της απρόσκοπτης 

μεταφοράς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. 

Οι διαστάσεις κάθε τμήματος είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς χωρίς 

την απαίτηση ειδικής άδειας διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο 

άνω και κάτω μέρος των μεταλλικών υποστυλωμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της οροφής, ήτοι 

δώδεκα (12) τουλάχιστον συνδέσεις. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν 

θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει 

περίπου 20  cm από την υφιστάμενη διαμορφωμένη βάση έδρασης και το τυχόν 

δημιουργούμενο κενό θα κλείνει εν μέρει περιμετρικά επιτρέποντας την διέλευση των όμβριων 

υδάτων καθώς και τον ανεμπόδιστο αερισμό. 

 

2.2.3. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή της βάσης θα είναι 

πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1461:2009 με ελάχιστο 

πάχος επικάλυψης Ψευδαργύρου 78μm (568 gr/m2). Στις θέσεις των συγκολλήσεων θα 

εφαρμοστεί ψυχρό γαλβάνισμα. Οι περιμετρικοί διαμήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου δαπέδου 

θα έχουν διαστάσεις 120Χ80Χ4 mm. Οι περιμετρικοί εγκάρσιοι κοιλοδοκοί του πλαισίου θα 

έχουν διαστάσεις 120Χ80Χ3 mm. Το πλαίσιο του δαπέδου θα ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες 

κλειστής διατομής 80Χ50Χ3 mm. Οι εγκάρσιες δοκίδες θα τοποθετούνται ανά 40 cmπερίπου. 

Κάτω από τις εγκάρσιες δοκίδες τοποθετούνται δύο διαμήκεις τραβέρσες 60Χ30Χ1,75 mm σε 

απόσταση από τα άκρα του τελάρου 50cm. Η αντοχή σε κινητό φορτίο είναι 350 Κgr/m2. Το 

πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) πανέλο πολυουρεθάνης πάχους 
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0,5/60/0,5 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mmκατηγορίας E1WBPκαι στο τέλος επικολλημένο 

με ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ 2mm. Περιμετρικά της αίθουσας θα τοποθετηθούν 

τα αντίστοιχα από ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

2.2.4. Η οροφή της κάθε μονάδας θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο γαλβανισμένων δοκών. 

Οι περιμετρικές διαμήκεις θα είναι κλειστής διατομής 160Χ80Χ4 mm και οι περιμετρικές 

εγκάρσιες ανοικτής διατομής που θα λειτουργούν και ως περιμετρικές υδρορροές. Στην οροφή 

θα τοποθετηθούν δύο θερμομονωτικά πανέλα. Το ένα πανέλο πετροβάμβακα πάχους 50 mm 

θα τοποθετηθεί στην οροφή εσωτερικά της αίθουσας και το άλλο πανέλο πολυουρεθάνης 

τραπεζοειδούς διατομής ελάχιστου πάχους 40 mmθα τοποθετηθεί εξωτερικά. Ενδιάμεσα στα 

δύο πανέλα θα υπάρχουν εγκάρσιες δοκίδες οροφής από ενισχυμένα στρατζαριστά όμοια με 

εκείνα του δαπέδου. Όλες οι οροφές θα είναι σε θέση να παραλαμβάνουν κατανεμημένο φορτίο 

150 Κgr/m2και φορτία ανεμοπίεσης και χιονιού σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων. 

 

2.2.5. Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερις (4) κολώνες 

κλειστής διατομής (κατακόρυφα στοιχεία), διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 80Χ80Χ4 mm. Τα 

τέσσερα (4) κύρια κατακόρυφα στοιχεία τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου. 

Αν όμως απαιτούνται περισσότερες κολώνες για την αποκατάσταση ικανής αντοχής στη 

σύνδεση των δύο πλαισίων αυτές τοποθετούνται όπου και όπως απαιτείται. 

 

2.2.6. Στην κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το μήκος τους, υπάρχει προστέγασμα πλάτους 

1,50 mτο οποίο συνδέεται με το πλαίσιο της οροφής. Η κατασκευή του προστεγάσματος καθώς 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συμβάλει στην αισθητική 

αρτιότητα της κατασκευής. 

 

2.2.7. Τοιχώματα μονάδων: Κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πανέλα πετροβάμβακα 

ελάχιστης πυκνότητας 120 Κgr/m3, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,033 Kcal/h*m*oCκαι 

συνολικού πάχους τουλάχιστον 0,5/50/0,5 mm. Η πυκνότητα των μονωτικών υλικών των 

πανέλων θα πρέπει να πιστοποιείται από τα εκάστοτε εργοστάσια κατασκευής. Στις ενώσεις των 

μονάδων ή των επί μέρους στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα 

αρμοκάλυπτρα, χωρίς μόνιμες συνδέσεις, για να είναι εύκολη η αφαίρεση και 

επαναχρησιμοποίησή τους. 

 

2.2.8. Οι στέγες των μονάδων, θα είναι πλήρως υδατοστεγείς. Η στερέωση των στοιχείων της 

στέγης τόσον επί του φέροντος οργανισμού των μονάδων όσον και μεταξύ των γίνεται με 

τρόπο που εξασφαλίζει σταθερότητα και στεγανότητα. 

 

2.2.9. Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

θερμομόνωσης ζώνης Δ (σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων). 

 

2.2.10. Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας είναι αμφίπλευρη με παράθυρα εμπρός και πίσω 

επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό αερισμό της. Οι φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων 

είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφάνειας του δαπέδου. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα στις 

θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες) τοποθετούνται κιγκλιδώματα 
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ασφαλείας, χαλύβδινα, γαλβανισμένα εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένα. Τα 

υαλοκρύσταλλα είναι διπλά πάχους 5 mm έκαστο, με διάκενο ≥ 6 mm. 

 

2.2.11. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος. 

 

2.2.12.Οι διατομές (προφίλ) των αλουμινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις παρακάτω 

ενδεικτικές σειρές. 

ETEM -σειρά Ε 2200 (συρόμενα) 

Alousystem -σειρά 100      (        »       ) 

EUROPA -σειρά 900      (        »       ) 

ALUMIL -σειρά 9000    (        »       ) 

Τα παράθυρα των αιθουσών είναι 2-φύλλα επάλληλα συρόμενα διαστάσεων 2,00Χ1,20 m 

περίπου. 

 

2.2.13. Η εξωτερική πόρτα διαστάσεων 1,30Χ2,20 m και ανοίγουν προς τα μέσα. Έχουν 

κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS και χειρολαβή, περιστρέφονται δε κατά 180ο 

σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο ασφαλή τρόπο χωρίς να προεξέχουν από 

την αίθουσα. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες. Οι εξώπορτες έχουν ταμπλά πλήρη στο κάτω 

μέρος και τζαμιλίκι σταθερό διπλό στο άνω μέρος (σύμφωνα με την παρ. 2.1.11.). 

Οι ταμπλάδες των εξωθύρων θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 mm 

επενδυμένοι αμφίπλευρα με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50mm, ή από αντίστοιχο πανέλο 

πετροβάμβακα επενδυμένο αμφίπλευρα με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50mm. Οι πόρτες 

έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, 

παρεμβύσματα κ.λπ.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία τους. Η μορφή και τα 

χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών είναι σε αντιστοιχία με τις σειρές των παραθύρων 

που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

2.2.14. Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών απασχόλησης. 

Η Μονάδα αίθουσας απασχόλησης  θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 42,30 m2 .Θα τοποθετηθούν 

τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες στον τοίχο έναντι του πίνακα διδασκαλίας. 

Κρεμασταράκια πίσω στις πόρτες των WC. 

Θα έχουν φωτισμό με φωτιστικά φθορισμού (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

Θα τοποθετηθούν μονάδες Θέρμανσης-ψύξης  κατάλληλα στερεωμένες ώστε να αποφεύγεται 

η κλοπή τους (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 6 κιλών Pa6 (βλέπε Η/Μ προδιαγραφές). 

 

 

2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΝΟΥ  

2.3.1. Η Μονάδα αίθουσας ύπνου θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 15,90m2 . 

Θα έχει επίπεδη στέγη με χαρακτηριστικά: 

α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,00 m. 
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β. ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,80 m. 

 

2.3.2. Ο τρόπος κατασκευής του μεταλλικού σκελετού καθώς και τα σχετικά Τεχνικά 

χαρακτηριστικά του θα είναι ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της 

Μονάδας της Αίθουσας Διδ/λίας . Η αίθουσα ύπνου θα διαθέτει τη βασική ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση για το φωτισμό της, ένα κλιματιστικό και ένα ρευματοδότη. 

 

2.3.3. Η εσωτερική πόρτα διαστάσεως 1,00Χ2,20 m θα ανοίγουν προς τα μέσα. Έχουν κλειδαριά 

ασφαλείας τύπου DOMUS και χειρολαβή. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες. Στην περίπτωση 

που το γραφείο θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα για παιδιά με ειδικές ανάγκες η πόρτα θα είναι 

ως των Αιθουσών Διδ/λίας. 

 

2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.) 

 

2.4.1. Η Μονάδα των χώρων υγιεινής (W.C.) θα έχει ελάχιστο  εμβαδόν 11,55 1᷉2,00m2  

Θα έχει επίπεδη στέγη με χαρακτηριστικά: 

α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,00 m. 

β. ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,80 m. 

 

2.4.2. Σχετικά με το προστέγασμα της Κυρίας όψης, και για τα σόκορα, ισχύουν όσα 

αναγράφονται στην παρ. 2.1.6. 

 

2.4.3. Όσον αφορά τα τοιχώματα της Μονάδας, στις μονώσεις δαπέδου και οροφής ισχύουν όσα 

αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους της περιγραφής της Αίθουσας Διδ/λίας. 

 

2.4.4. Η Μονάδα των χώρων υγιεινής αποτελείται από τις τέσσερις (4) θέσεις w.c. με εμβαδόν 

~1,35 m2 έκαστος και τον χώρο για τους νιπτήρες. 

Η επικάλυψη του δαπέδου της μονάδας θα είναι από κεραμικά πλακίδια ενδεικτικών 

διαστάσεων 20Χ20 cmκατηγορίας σκληρότητας group 4, ελληνικής κατασκευής, επικολλημένα 

στο κόντρα πλακέ θαλάσσης με ειδική ελαστική κόλλα πλακιδίων ενδεικτικού τύπου Ceramit – 

CM– 17 της Ceresit. Τα κεραμικά πλακάκια θα τοποθετηθούν με αρμό 0,50 cm. 

 

2.4.5. Σε κάθε θέση w.c. θα υπάρχει λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου, με κάλυμμα, δοχείο (καζανάκι) 

χαμηλής και χαρτοθήκη μεταλλική επινικελωμένη. Στην περίπτωση που οι χώροι 

WCχρησιμοποιηθούν από παιδιά Νηπιαγωγείου, θα προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδών υγιεινής 

για νήπια. 

 

2.4.6. Προβλέπονται τέσσερις (4) νιπτήρες κολονάτοι στον αντίστοιχο χώρο. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δοθεί στην στήριξη των νιπτήρων και στην επαφή τους με το εξωτερικό πανό. 

Πάνω από κάθε νιπτήρα θα τοποθετείται καθρέφτης με ελάχιστες διαστάσεις 400Χ600Χ5 mm. 

 

2.4.7. Τα διαχωριστικά πανό των θέσεων των w.c. θα είναι ίδιας κατασκευής όπως αυτά των 

εξωτερικών τοιχωμάτων, θα έχουν πάχος 30 mm κατ’ ελάχιστον και θα απέχουν από το δάπεδο 

20 cm μέχρι ύψους 220 cm. 
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2.4.8. Οι εξώθυρες των w.c., θα είναι ιδίας κατασκευής όπως οι πόρτες των αιθουσών (βλ. παρ. 

2.1.12). Θα έχουν διαστάσεις 0,95Χ2,20 m περίπου και θα ανοίγουν προς τα μέσα. Οι εσώθυρες 

των w.c. διαστάσεων 0,80Χ2,20 m θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα απέχουν από το δάπεδο 20 

cm δηλ. το φύλλο της πόρτας θα είναι 0,70Χ2,00. Η κατασκευή τους θα είναι όμοια όπως αυτή 

των εξωτερικών θυρών. Οι κάσες των θυρών εξ αλουμινίου θα στερεώνονται σε πλαίσιο 

μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ελάχιστης διατομής 100Χ40Χ2 mm και χρώματος λευκού. 

 

2.4.9. Η φωτιστική επιφάνεια είναι ίση με το 1/10 της επιφάνειας του δαπέδου και ο φυσικός 

αερισμός επιτυγχάνεται μέσω των παραθύρων, (ένα για κάθε θέση w.c.) τα οποία είναι όλα ανά 

δύο επάλληλα. Ελάχιστη διάσταση παραθύρου: 0,60Χ0,60 m. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται με 

τέσσερα φωτιστικά σώματα πυράκτωσης (‘χελώνες’ με πλέγμα προστασίας) – 2 στην οροφή 

πάνω από κάθε χώρο w.c. και 2 πάνω από τον χώρο των νιπτήρων. 

 

2.4.10. Η όλη σύνδεση των μονάδων W.C. εξασφαλίζει πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα. Τα 

επενδυτικά υλικά δαπέδων και τοίχων είναι άριστης ποιότητας και εξασφαλίζουν και αυτά 

πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα καθώς και ανθεκτικότητα κατά την συναρμολόγηση – 

αποσυναρμολόγηση. 

 

3. ΒΑΦΕΣ 

3.1. Ο μεταλλικός σκελετός (γαλβανισμένη εν θερμώ διατομή), καθώς και κάθε άλλη μεταλλική 

επιφάνεια γαλβανισμένη εν θερμώ θα προστατεύονται με βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – 

εξωτερικές) επιφάνειες με χρώματα με κατάλληλη προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες 

επιφάνειες. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως κολώνες, αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδρορροές, κ.λπ. θα είναι 

γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα ηλεκτροστατικά. 

Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σιλικόνες, στόκοι, 

μαστίχες κ.λπ.) θα είναι μη τοξικά και οικολογικά. 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1. Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές 

ουσίες, όλα δε τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ελέγχου 

καταλληλότητας. 

 

4.2. Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο 

κατασκευασμένες βάσεις, οι οποίες (αγκυρώσεις) αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής 

Μελέτης (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο). 

 

4.3. Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι μονάδες και των δύο τύπων θα αποτελούνται 

από πλάκα εκ betonC 20/25 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχόμενης εξυγίανσης), πάχους 0,40 m 

και οπλισμένης με 2 εσχάρες Φ10/15 άνω και κάτω. Η κατασκευή της βάσεως αποτελεί 

υποχρέωση του Δήμου, στα διδακτήρια του οποίου θα εγκατασταθούν οι μονάδες. 

 

4.4. Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα 

όπως αναφέρεται στην παρ. 2.1.3., με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγμένης 

προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις 
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ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες 

απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. 

 

4.5. Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους γίνονται με συγκόλληση τόξου 

συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, με ηλεκτρόδια Kb 7018. 

 

4.6. Στην οροφή των μονάδων υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην καταστρέφονται οι 

μονάδες κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά είναι αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων 

για περαιτέρω μεταφορά και επανεγκατάσταση. Επίσης στη βάση τους υπάρχουν κατάλληλα 

άγκιστρα ή οπές με υποδοχή ασφαλείας για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και 

περονοφόρα, απαγορευμένης πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας. 

 

4.7 Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα 

αποχέτευσης (στα W.C.) των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας 

(Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), δεν αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας, αλλά υποχρέωση των 

Σχολείων ή Δήμων. 

 

4.8. Τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει τα κατατιθέμεναProspectusνα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

4.9. Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά 

πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

4.10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους όπως ορίζεται από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

4.11 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους  

για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά 

τον χρόνο ή άλλη μορφή εγγύησης, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης. Κατά τη διάρκεια 

ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό 

προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται 

με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης 

εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η 

υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και 

ετοιμότητας. 

 

4.12. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται 

πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 5% της 



19 

συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης ορίζεται 

διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της 

εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. 

 

4.13. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, W.C. 

 

Γενικά 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα 

του εμπορίου που χρησιμοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και 

άριστης κατασκευής. 

Όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, αυτό δεν υποδηλώνει την προτίμηση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, αλλά την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να είναι όμοια ή ανώτερη από εκείνη 

του ενδεικτικού τύπου. 

Όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, 

π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λπ., οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες 

επιτρεπόμενες και ότι τα υλικά και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές 

απορρίπτονται αμέσως από την Επίβλεψη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

Α) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες DN 15με προστατευτική 

επένδυση. 

Θα υπάρχει αναμονή 3/4'’ με διακόπτη για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 

Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωμιωμένος. 

 

Β) ΚΡΟΥΝΟΙ 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για 

σύνδεση με ελαστικό σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα. 

 

Γ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ 

Οι νιπτήρες θα είναι κολονάτοι, κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, θα έχουν 

ορθογώνιο σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες και οι διαστάσεις θα είναι: 

Για το διδακτικό προσωπικό και μαθητές :52Χ43 

Οι νιπτήρες φέρουν διάταξη για υπερχείλιση, διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση 

σαπουνιού και τρύπα για να προσαρμόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 1/2'’ και θα συνοδεύεται 

από τα εξής εξαρτήματα: 

Βαλβίδα εκκένωσης 
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Παγίδα διαμέτρου Φ 1 1/4'’ για την σύνδεση του νιπτήρα με τον σωλήνα αποχέτευσης, 

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, που να καθαρίζεται εύκολα. 

Ελαστικό πώμα με αλυσίδα χρωμέ για την έμφραξη της τρύπας της βαλβίδας αποχέτευσης. 

 

 

Δ) ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα 

(σιφώνι) και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Είδος W.C. Διαστάσεις (cm) Ύψος (cm) 

Διδακτικό προσωπικό - μαθητών 46Χ36 35 

Νηπίων 43Χ33 16 ή 35 

Θα συνοδεύονται επίσης από: 

Πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα 

Ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης 

Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από πλαστικά καζανάκια και χαρτοθήκες. 

 

Ε) ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ 

Θα χρησιμοποιηθούν δοχεία χαμηλής πίεσης από ενισχυμένο λευκό πλαστικό που 

τοποθετούνται πάνω στη λεκάνη. 

 

ΣΤ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ 

Θα είναι μεταλλική επινικελωμένη και θα συνοδεύει κάθε λεκάνη W.C. 

 

Ζ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 

Συνοδεύουν κάθε νιπτήρα. Θα έχουν πάχος 4 mmκαι φιλέτο πάχους 1 cm, οι δε διαστάσεις τους 

θα είναι ανάλογες με τον νιπτήρα που συνοδεύουν. 

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm, με εσωτερική διάμετρο για τις λεκάνες 

Φ100mmκαι για τους νιπτήρες Φ40 mm. 

Θα υπάρχει δίκτυο εξαερισμού για τις λεκάνες με πλαστικό σωλήνα Φ 75mm. 

Τέλος το όλο δίκτυο θα καταλήγει σε αναμονή για τη σύνδεση με το δίκτυο πόλης με Φ100mm. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνεται από την οροφή μέσω των κάθετων κοιλοδοκών. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των αιθουσών, των γραφείων και των W.C. θα γίνουν σύμφωνα με 

τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (HD384) και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 
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Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standardsποιότητας. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Έξω από κάθε αίθουσα, γραφείο ή W.C. σε υψηλό σημείο θα υπάρχει στεγανό κουτί 

διακλαδώσεως με αναμονή ηλεκτρικού σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραμμής του 

υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική 3Χ4 mm2 και θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό, εφ’ 

όσον ζητηθεί. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα φθορισμού, σε κάθε γραφείο θα υπάρχουν 

3 φωτιστικά σώματα φθορισμούκαι σε κάθε WCθα υπάρχουν 4 φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας με πλέγμα προστασίας και λυχνίες πυρακτώσεως 60 W. Στις εισόδους των αιθουσών, 

των γραφείων και των W.C. θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας. 

Τα φωτιστικά που τοποθετούνται στα W.C. και γενικά σε εξωτερικό χώρο θα έχουν κατάλληλο 

βαθμό προστασίας σύμφωνα με το κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

 

Φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού 

Είναι φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες φθορισμού σχήματος ράβδου, χρώματος 

φωτός 34 (WHITELIGHT) και έχουν βάση από χαλυβδοσωλήνα DKP, πάχους 0,8 mm βαμμένη 

ηλεκτροστατικά εν θερμώ με ειδικό λακ σε χρώμα λευκό και στη συνέχεια ψημένη με υπέρυθρες 

ακτίνες σε θερμοκρασία 180 oC. 

Η βάση θα φέρει εσωτερικά συναρμολογημένα και ηλεκτρικά συνδεδεμένα όλα τα όργανα αφής 

του λαμπτήρα, δηλαδή: 

Πυκνωτή για τη βελτίωση του συνημιτόνου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες VDE, 

παρ. 60 και γεμισμένο με ειδικό άφλεκτο μονωτικό υγρό κλοφέν, θα περιλαμβάνει δε αντίσταση 

εκφορτίσεως συνδεδεμένη εν σειρά. 

Στραγγαλιστικό πηνίο αθόρυβου τύπου. 

Εκκινητή άριστης ποιότητας εγκεκριμένου τύπου από το εργοστάσιο της κατασκευάστριας 

εταιρίας του λαμπτήρα. 

Δύο λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής με κατάλληλο σύστημα για την ασφαλή συγκράτηση του 

κάθε λαμπτήρα. Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες, ενώ τα μέρη ή τα 

εξαρτήματα που δεν είναι βαμμένα θα έχουν υποστεί επιφανειακή χημική επεξεργασία, ώστε 

να μην σκουριάζουν. 

Γενικά, τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από αιχμηρές γωνίες και να έχουν 

επαρκή στερεότητα και διαστάσεις, ώστε να μην παραμορφώνονται με αποτέλεσμα την κακή 

προσαρμογή του λαμπτήρα στις λυχνιολαβές του. 

Η βάση κάθε φωτιστικού σώματος θα έχει μια ηλεκτρική επαφή για την γείωσή του, οπές 

στήριξης και οπές για την είσοδο των τροφοδοτικών καλωδίων από επάνω. 

Εφ’ όσον προβλέπονται φωτιστικά με πλαστικό κάλυμμα, αυτό θα είναι εξ ολοκλήρου ακρυλικό, 

αδιαφανές με χρώμα γαλακτερό. Η στεγανοποίηση του καλύμματος και της μεταλλικής σκάφης 

θα γίνει με την παρεμβολή κατάλληλου παρεμβύσματος από αφρώδες πλαστικό. 

Στην περίπτωση φωτιστικών με περσιδωτό κάλυμμα, αυτό θα έχει πλαίσιο από χαλυβδοέλασμα 

βαμμένο με λακ φούρνου και κυψελοειδή ακρυλική σχάρα, που δεν παραμορφώνεται. 

Φωτιστικά φθορισμού χρησιμοποιούνται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, εκτός 

από τα  W.C. καθώς και όπου προβλέπεται από την μελέτη. 
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Ο τύπος φωτιστικού που χρησιμοποιείται είναι χωρίς κάλυμμα, για δύο λαμπτήρες των 36 W 

ενδεικτικού τύπουSIEMENS 5LJ 180 1 – 2Cή PHILIPSTMS 2 X 36 W. 

 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Οι ρευματοδότες θα είναι 16 Α, 250 Vμε πλευρικές επαφές για την γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ με 

καπάκι για τις αίθουσες και απλοί ΣΟΥΚΟ για τους χώρους των αιθουσών, γραφείων. 

Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 16 Α, 250 Vμε πλαστικές επαφές για την γείωση, τύπου 

ΣΟΥΚΟ, ισχυρού τύπου,  με προστατευτικό κάλυμμα, κατάλληλοι είτε για ορατή ή για χωνευτή 

εγκατάσταση. 

Σε κάθε αίθουσα ή γραφείο θα τοποθετηθούν 3 ρευματοδότες (2 δεξιά και αριστερά του πίνακα 

και ένας στην απέναντι πλευρά). 

Επίσης σε κάθε γραφείο θα τοποθετηθεί μία πρίζα τηλεφώνου και με τηλεφωνικό καλώδιο 

εσωτερικού χώρου για αγωγούς Φ 0,8 mmμε αγωγό γείωσης και μόνωση από θερμοπλαστική 

ύλη PVC, θωράκιση μέσω ταινίας αλουμινίου ή χαλκού, ενδεικτικού τύπου 3Υ (ST) Υ, που θα 

καταλήγει σε εξωτερικό κουτί στεγανό με αναμονή για τη σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο. 

Τέλος θα τοποθετηθούν ρευματοδότες για τα κλιματιστικά μηχανήματα. 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

Οι διακόπτες θα είναι χωνευτού τύπου με κοχλίωση (ΤΑΜΠΛΕΡ) εξαιρετικής κατασκευής 10 Α, 

250 V. 

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α, 250 Vπεριστροφικοί, ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για 

στεγανή εγκατάσταση χωνευτή. Οι διακόπτες των αιθουσών θα είναι κομμιτατέρ ενώ των 

γραφείων και W.C. απλοί. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Κάθε αίθουσα, γραφείο ή W.C. θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, 

κατασκευασμένο από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα 

σε φορείς διπλού Π, ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλική πόρτα και με 

προστασία IP 30 κατά DIN 40050. 

Μεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του πίνακα, πάνω στο οποίο 

στερεώνεται η πόρτα του πίνακα, η οποία κλειδώνει με μεταλλική κλειδαριά. 

Η πόρτα θα είναι μονόφυλλη. Πλάκα στο εμπρόσθιο μέρος, πάνω στην οποία θα ανοιχθούν οι 

κατάλληλες κάθε φορά τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν 

πινακίδες από ζελατίνη με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων (π.χ. 

φωτισμός Αίθουσας). Η πλάκα αυτή θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο με τέσσερις επινικελωμένες 

ανοξείδωτες βίδες, που θα μπορούν να βγαίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη να βγαίνει και η 

πόρτα του πίνακα. 

Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου του πλαισίου και της πλάκας της πόρτας θα είναι 

τουλάχιστον 1,00 mm. 

Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μία τελική στρώση από 

βερνίκι, σε χρώμα που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. 

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισμό, 

ασφάλιση, ενδείξεις κ.λπ. να είναι προσιτά με ευκολία μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων 

καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η 
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άνετη αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα 

όργανα που βρίσκονται κοντά. 

Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και 

μικροαυτομάτων για την προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα 

είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή που επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα 

φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από χαλκό για τη γείωση και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο. 

Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου 

για την σύνδεση των κυκλωμάτων. 

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα 

τηρηθούν οι εξής αρχές: 

Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. 

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς 

τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Στο επάνω μέρος των πινάκων και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν κλέμενς, 

στα οποία θα έχουν οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραμμής, με τέτοιο 

τρόπο ώστε, κάθε γραμμή που εισέρχεται στον πίνακα να συνδέεται με όλους τους αγωγούς 

μόνο στο κλέμενς. Οι σειρές των κλέμενς θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, ώστε, 

κάθε σειρά που είναι πιο κάτω να βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα 

από ό,τι η προηγούμενη σειρά. 

Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς το κλέμενς από πίσω έτσι ώστε, η επάνω 

επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. 

Οι γραμμές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς μέχρι 

τα κλέμενς. 

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, 

δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή ξεχωριστά ευθείες και σύντομες διαδρομές. Στα 

άκρα τους θα είναι καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και περικόχλια, δεν 

θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και στα άκρα θα φέρουν αριθμούς. Με 

μεγάλη επίσης προσοχή θα γίνει και η πρόσδεση των καλωδίων σε ομάδες, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο. 

Οι ζυγοί θα είναι χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, σε τυποποιημένες διατομές. 

Οι διατομές των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι 

επαρκείς και θα συμφωνούν κατ’ ελάχιστον προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις 

αντίστοιχες γραμμές άφιξης και αναχώρησης. 

Ο ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι: 

1 ραγοδιακόπτης ενδεικτικού τύπου hager 2X40 A 

1 ρελαί διαρροής ενδεικτικού τύπου hager30mΑ – 2Χ40 Α 

1 μικροαυτόματο διακόπτη ισχύος 

1 αυτόματη ασφάλεια WLενδεικτικού τύπου hager 1X16A για το κύκλωμα των ρευματοδοτών 

1 αυτόματη ασφάλεια WLενδεικτικού τύπου hager 1X16A για κάθε θερμαντικό σώμα 

1 αυτόματη ασφάλεια WLενδεικτικού τύπου hager 1X10A για το κύκλωμα φωτισμού 

ενδεικτικές λυχνίες.   
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ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3Χ1,5mm2και 3Χ2,5mm2 για φωτιστικά σώματα και 

ρευματοδότες αντίστοιχα και θα τοποθετηθούν σε πλαστικό κανάλι τύπου Legrandανάλογης 

διατομής διαιρούμενου τύπου, ενώ τα κουτιά των διακοπτών και διακλαδώσεων θα είναι 

πλαστικά στεγανά. Οι ηλεκτρικές γραμμές θα είναι επίτοιχες. 

Ύστερα από έγκριση της επίβλεψης, οι γραμμές στην οροφή μπορεί να μην είναι ορατές αλλά 

τοποθετημένες με εύκαμπτους σωλήνες τύπουSIBIανάμεσα στο πάνελ οροφής και την 

κεραμοειδή λαμαρίνα. 

Στις διελεύσεις των ηλεκτρικών γραμμών από τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής και τα 

πάνελ θα τοποθετηθούν ελαστικοί δακτύλιοι για λόγους ασφαλείας. 

 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ – ΓΕΙΩΣΗ 

Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. 

Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκιση με τη βοήθεια γυμνών αγωγών 

Φ 8 mmαπό κράμα αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50cm, που 

δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη. Η 

προστασία θα γίνει για κάθε μεμονωμένη αίθουσα, γραφείο ήW.C. ή για συστοιχία οικίσκων. 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δώμα (στέγη) των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mmαπό κράμα 

αλουμινίου (AlMgSi) ή χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο αγωγό Φ 8 mm. Ο αγωγός θα 

συγκρατείται με ανάλογου υλικού στηρίγματα ανά 50cm, περίπου με την ανάλογη 

στεγανοποίησή τους. 

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες – γραφεία – wc σε σειρά (συστοιχία οικίσκων), 

θα έχουν συνέχεια μεταξύ τους οι αγωγοί προστασίας. 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Για μεμονωμένη Αίθουσα – Γραφείο – WC. Το δίκτυο προστασίας ενώνεται σε δύο διαμετρικές 

θέσεις, με αγωγούς καθόδου από κράμα αλουμινίου (AlMgSi) ή χαλύβδινο θερμά 

επιψευδαργυρωμένο από γυμνό αγωγό Φ 10mm, όπου κάθε αγωγός καθόδου μετά των 

αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50 cm καταλήγει σε ένα ειδικό φρεάτιο αλεξικέραυνου με δύο 

χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. Διευκρινίζεται ότι κάθε μεμονωμένη Αίθουσα – 

Γραφείο – WC θα φέρουν δύο ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια 

γειώσεως ανά φρεάτιο. 

Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο έδαφος και μέχρι ύψους 2 mθα περιβληθεί 

με γαλβανισμένο σωλήνα Φ 1 1/4'’. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρά του με 

πριόνισμα για τη δημιουργία διακένου αέρα προς αποφυγή παρασιτικού πουπινισμού της 

γραμμής καθόδου. 
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ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου, δηλαδή για 

μεμονωμένη Αίθουσα – Γραφείο – WC δύο τουλάχιστον φρεάτια ανά αίθουσα, γραφείο ήW.C. 

με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ειδικό γειωσόμετρο να ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη από 10 Ω. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα βεβαιώσει εγγράφως ότι 

η αντίσταση δεν είναι μεγαλύτερη από 10 Ω. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τοποθετούνταιαίθουσες – γραφεία – WC σε σειρά 

(συστοιχία οικίσκων), ο αριθμός των φρεατίων με τα αντίστοιχα διπλά χάλκινα ηλεκτρόδια 

γείωσης ανά φρεάτιο, θα είναι τουλάχιστον όσος ο αριθμός των αιθουσών,ήγραφείωνήW.C. 

συν ένα. 

Στα σημεία σύνδεσης του αγωγού καθόδου με τα δύο ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικέραυνου θα 

τοποθετηθεί διμεταλλικό έλασμα για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Η θέρμανση - κλιματισμός των χώρων θα γίνεται με κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split), 
inverter, για τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h, 
για λειτουργία στην ψύξη και στη θέρμανση πλήρως τοποθετημένο, με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: Ονομαστική Απόδοση Ψύξης 12000 BTU/h 
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης >12000 BTU/h 
Ενεργειακή κλάση Ψύξης A 
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης A+  
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (EER) >3,20  
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (COP) >3,60  
Τροφοδοσία Ιχύος 220-240V 
Ασύρματο Τηλεχειριστήριο: Ναί 
Ονομαστική Κατανάλωση Ρεύματος (ψύξη/θέρμανση, KW) 0,25 εως 1,25  
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) 23/31/37 με απόκλιση +- 5%  
Χρώμα: απόχρωση του λευκού  
Ψυκτικό μέσο R410A 
Inverter Ναι  
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) <48  
Δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:  
● Ψύξη : Από -5oC (db) έως +43oC (db) 
● Θέρμανση : Από -15oC (wb) έως +18,5oC (wb) 
Το παραπάνω κλιματιστικό θα είναι πλήρως τοποθετημένο στο χώρο που θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (σωλήνες χαλκού 
κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου, καλώδια, σωλήνες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, μονώσεις 
σωλήνων, βάσεις στήριξης των μονάδων, σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του χώρου σύμφωνα με τους κανονισμούς) έτοιμο για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Στα ντους – WC πρέπει να εγκατασταθεί επαρκής μηχανικός αερισμός. 
Θα τοποθετηθούν: τουλάχιστον τρία (3) κλιματιστικά. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ελήφθησαν υπ’ όψη ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 

17/2/1988), τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της υπ’ αριθ. 3/1980 Πυροσβεστικής Διάταξης, οι 

σχετικοί κανονισμοί του ΕΛΟΤ. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με την παράγραφ0 4.4 του άρθρου 7 των ειδικών διατάξεων δεν απαιτείται η 

τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης. 

Στην ειδική περίπτωση που η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί ως Νηπιαγωγείο ή Παιδικός σταθμός, 

ή αίθουσες για ΑΜΕΑ δηλαδή χώροι που στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα 

με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την παρ. 4.4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988, απαιτείται 

αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, που περιλαμβάνει πίνακα με μπαταρία, φαροσειρήνα, 

ανιχνευτή καπνού, μπουτόν πυρασφάλειας, φωτιστικό ασφαλείας και πυροσβεστήρα ξηράς 

κόνεως 6 kg. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες θα αποζημιώνονται χωριστά από 

το ποσό των απροβλέπτων με ανώτατο ποσό ανά μονάδα πυρανίχνευσης το ποσό των 600 € / 

ανά σχολική μονάδα (αίθουσα, γραφείο ή WC), πλέον Φ.Π.Α. Για την εν λόγω υποχρέωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να αποδεχθούν ρητά με την προσφορά τους την ανάληψη της 

σχετικής υποχρέωσης τόσο περί της τοποθετήσεως της μονάδας πυρανίχνευσης όσο και περί 

της κατ’ ανώτατο ποσό καθορισθείσας τιμής, εκτός εάν με την προσφορά τους προσφέρουν 

μικρότερη τιμή. 

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 και 4.5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988, δεν απαιτείται μόνιμο 

υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 

 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας PA6 ξηράς κόνεως σε κάθε αίθουσα ή 

γραφείο, κοντά στην έξοδο. Η διεύθυνση του σχολείου είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του 

προσωπικού στη χρήση και στην κατάλληλη συντήρησή του. 
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ΣΧΕΔΙΟ 

 
 

 

Αχαράβη, 14/11/2022 

 

                    Συντάχθηκε 

                   ο υπάλληλος  

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός  Μηχανικός  

Διπλ.Πολ.Μηχ. 

Ο αναπληρωτής Δ/ντής 

 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας 

 

 

Κορμαρής Χρήστος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 ΠΡΟΚΑΤ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  

44211000-2  €/Μ2  80,00 Μ2 655,00€ 52.400,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 52.400,00€ 

 ΦΠΑ 24% 12.576,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.976,00€ 

Αχαράβη, 14/11/2022 

 

                   Συντάχθηκε 

                   ο υπάλληλος  

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός  Μηχανικός  

Διπλ.Πολ.Μηχ. 

Ο αναπληρωτής Δ/ντής 

 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας 

 

 

Κορμαρής Χρήστος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

64.976,00 € (με 24% ΦΠΑ) 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. 15.6661.001) 

2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

64.976,00 € (με 24% ΦΠΑ) 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. 15.6661.001) 

2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 ΠΡΟΚΑΤ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  

44211000-2  €/Μ2  80,00 Μ2   

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ημερομηνία,     /   /2022 

Ο Προμηθευτής  

 

(Υπογραφή / Σφραγίδα) 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού 

΄΄Σινιών΄΄ του  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

49.999,78€ (με 24% ΦΠΑ) 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. 15.6661.001) 

2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2022 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

1. To Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του, 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 να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά 
ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
2. Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
Το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό και 
δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο.  
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
Ολα τα παραπάνω εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
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 
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73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της 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, εφόσον έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου ως ακολούθως:  
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης 
της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες 
(Ε.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική 
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις, που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
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εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.  
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών  
 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:  
α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  
γ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.  
δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού.  
ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα.  
στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη 
συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά μέσα.  
ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις.  
η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
79 του ιδίου νόμου.  
θ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  
ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 
την ακεραιότητά τους.  
κ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  
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λ) Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς :  
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  
Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
μ) Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  
 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)  
 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)  
 
7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο 
εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  
Δημόσια έγγραφα  
Γίνονται αποδεκτά:  
-πρωτότυπα έγγραφα ή  
-επικυρωμένα αντίγραφα ή  
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων  
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
Ιδιωτικά έγγραφα  
Γίνονται αποδεκτά:  
-είτε πρωτότυπα  
-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),  
-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
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-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης .  
Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:  
Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά 
που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα 
Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά 
έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη 
φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, CPV 44211000-2 Προκατασκευασμένα Κτίρια  
Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου ο οποίος 
θα κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί με βάση τις παρακάτω προαπαιτούμενες γενικές 
αρχές :  
Οι επιμέρους μονάδες θα συναρμολογούνται μεταξύ τους με κοχλίες και περικόχλια ή με 
άλλο τρόπο ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο οικίσκο  
Θα είναι εύκολα μεταφερόμενος σε επικαθήμενο τροχοφόρο όχημα  
Η εσωτερική διαρρύθμιση του οικίσκου θα εξασφαλίζει όσο δυνατό περισσότερες 
προδιαγραφές ασφαλείας και άνεσης 
Ο οικίσκος να διαθέτει ολοκληρωμένα η/μ δίκτυα (Αποχέτευση –Υδρευση – Ηλεκτρολογικά) 
με αναμονές στο περίγραμμα του για τη σύνδεση του με τα δίκτυα του τόπου εγκατάστασης  
Για τη κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν σαν βασικά υλικά α) Χαλύβδινες διατομές για τον 
φέροντα οργανισμό και β) Πάνελ θερμομονωτικά για την τοιχοποιία  
Ο σχεδιασμός του οικίσκου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3, ως προς τις 
φορτίσεις τον Ευροκώδικα 1 καθώς και τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, τον ΕΑΚ 2000, 
τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, σεισμικής προστασίας και πυροπροστασίας και γενικά να είναι 
σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Στη κατασκευή ,συναρμολόγηση και μεταφορά να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία :  
- Ωφέλιμο φορτίο στέγης : 80 kg/m2  
- Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου : 100 kg /m2  
- Ανεμοπίεση : 50 kg/m 

Παιδικός Σταθμός ‘Σινιών’ 

Εξωτερικές διαστάσεις : 800cm * 1000cm * 300cm (± 5 % ) 
Προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX , με συνολικό εμβαδόν ~80 τ.μ. με συνολικές 
εξωτερικές διαστάσεις 8,00Χ10,00 m και με καθαρό εσωτερικό ύψος κατά ελάχιστο 2,80 
μέτρα ( με επιτρεπόμενες κατασκευαστικές αποκλίσεις για όλες τις διαστάσεις ± 5% ). 

 
Φέρων οργανισμός  
O φέρων οργανισμός (σκελετός) να είναι μεταλλικός περιμετρικός σκελετός ειδικών 
διατομών εξ ολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ 2mm, βαμμένος σε χρώμα 7003. Nα 
αποτελείται από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής εξέλασης , υποστηλώματα, δοκούς κ.α , με 
σαφή στατική λειτουργία και ικανός να παραλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις ,τόσο κατά τη 
χρήση του ,όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά του .  
 
Περιμετρική βάση στην οποία να σταθεροποιείται η κάτω πλευρά των πλάγιων πάνελ. Η 
βάση να ενισχύεται με τελάρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 40*40*2 
σχηματίζοντας ντάμες περίπου 40*60 πάνω στις οποίες σταθεροποιείται το κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 18 mm.  
Να διαθέτει 4 γωνιακές κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα «γ» όψεως 12cm*12 cm. Nα 
διαθέτει 4 μεσαίες κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα «π» όψεως 12 cm  
 
Περιμετρική οροφή όψεως περίπου 15 cm η οποία να σταθεροποιεί την πάνω πλευρά των 
πλάγιων πάνελ, να συγκρατεί τα πάνελ της οροφής και να εξασφαλίζει την υδροοή του 
οικίσκου με οποιοδήποτε τρόπο (είτε να διαθέτει ξεχωριστή περιμετρική υδρορροή είτε να 
διασφαλίζεται λόγω της ειδικής κατασκευής της οροφής )  
 
Εξωτερική & εσωτερική τοιχοποιία  
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Να είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικά πανέλ πετροβάμβακα ελάχιστης πυκνότητας 
120 kgr/m3 , συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,033 kcal/h*m*/oC και συνολικού πάχους 
τουλάχιστον 0,5/50/0,5 mm. 
Να εξασφαλίζουν τις βασικές απαιτήσεις θερμομόνωσης (αποκλειόμενων των 
θερμογεφυρών ).  
Να έχει απολύτως λεία επιφάνεια και από τις δύο πλευρές.  
 
Πάνελ οροφής  
Κατασκευασμένο από συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης ,βαμμένο ηλεκτροστατικά 
εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Εσωτερικά και εξωτερικά να έχει απολύτως 
λεία επιφάνεια  
 
Ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στήριξης των πλευρικών πάνελ  
Γωνιές κατάλληλων διαστάσεων και βαμμένες ηλεκτροστατικά  
 
Πάτωμα  
Να είμαι στερεωμένο (βιδωμένο) στο μεταλλικό σκελετό ,επενδυμένο με κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm ,κατάλληλο για τη μη εκπομπή φορμαλδεύδης.  
Στη συνέχεια να είναι επενδυμένο με κατάλληλη προστατευτική μεμβράνη, αντιολισθητική , 
τύπου LAMINATE - LINELEUM. 
Περιμετρικά του δαπέδου να τοποθετηθεί πλαστικό ή ξύλινο σοβατεπί ,ύψους περίπου 5 cm 
ή μεταλλική γωνιά 40mm*40mm .  
 
Εξωτερικά κουφώματα  
2 πόρτες αλουμινίου βαμμένες ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 130*220 
cm κατ’ελάχιστο. Ανοιγόμενες εσωτερικά, με σταθερό υαλοπίνακα (διπλό τζάμι) στο πάνω 
μέρος. 
2 παράθυρα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 ,διαστάσεων 
200*120 cm , επάλληλα συρόμενα. 
2 παράθυρα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 ,διαστάσεων 
150*120 cm , επάλληλα συρόμενα. 
4 παράθυρα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 ,διαστάσεων 60*60 
cm , επάλληλα συρόμενα. 
Όλα τοποθετημένα με βάση το σχέδιο. 
 
Εσωτερική τοιχοποιία και πόρτες  
Να διαθέτει τέσσερις (4) συνολικά μεταλλικές εσωτερικές πόρτες. Εκ των οποίων η μία θα 
έχει διάσταση 135*220cm και οι άλλες τρις (3) διαστάσεων 95*220cm βαμμένες 
ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9002 ,με χερούλι και κλειδαριά, ανοιγόμενες προς τα μέσα. 
Οι εσώθυρες των w.c. διαστάσεων 0,80Χ2,20 m θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα απέχουν 
από το δάπεδο 20 cm δηλ. το φύλλο της πόρτας θα είναι 0,70Χ2,00. Η κατασκευή τους θα 
είναι όμοια όπως αυτή των εσωτερικών θυρών. 
Όλα τοποθετημένα με βάση το σχέδιο. 
 
Νιπτήρες  
Θα υπάρχουν τέσσερις (4) νιπτήρες πορσελάνης με μπαταρία και καθρέφτη 
 
Πλήρες WC 
Θα υπάρχουν τέσσερα (4) πλήρες wc κατασκευασμένα με χώρισμα από πάνελ 
πολυουρεθάνης, πόρτα, λεκάνη, καζανάκι πορσελάνης και  χαρτοθήκη − Σιφώνι δαπέδου. 
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Ηλεκτρολογική /Τηλεφωνική εγκατάσταση  
Να είναι πλήρης και βάσει των διεθνών κανονισμών, των κανονισμών εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ,των προδιαγραφών της ΔΕΗ και του ΕΛΟΤ. Εξωτερικά του 
κτιρίου να υπάρχουν οι κατάλληλες αναμονές για σύνδεση του οικίσκου με το ηλεκτρολογικό 
και τηλεφωνικό δίκτυο  
Γενικά  
Ηλεκτρολογικός πίνακας  
Μίας ή δύο σειρών με πορτάκι ,εφοδιασμένοι με όλα τα όργανα προστασίας και ασφάλισης 
των διαφόρων γραμμών, με διακόπτη διαρροής , 8 θέσεων τουλάχιστον .  
Γείωση  
Στην εξωτερική πλευρά από τον πίνακα έως το κατώτερο σημείο του οικίσκου να οδεύει 
αγωγός γειώσεως ,εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου  
Κύριες γραμμές  
Ο κύριος χώρος να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τις εξής γραμμές :  
- 1 Γραμμή φωτισμού με μικροαυτόματο 10 Α για κάθε χώρο  
- 1 Γραμμή ρευματοδοτών με μικροαυτόματο 16 Α για κάθε χώρο  
- 1 Γραμμή για κλιματιστικό με μικροαυτόματο 16 Α για κάθε χώρο  
Ρευματοδότες  
Η κάθε πρίζα να παίρνει παροχή ξεχωριστά από μικρό κανάλι  
Φωτισμός (Εσωτερικός και εξωτερικός )  
Τα φωτιστικά σώματα να είναι τύπου LED ,στο σύνολο τέτοιο ώστε να καλύπτεται επαρκώς 
ο φωτισμός του χώρου  
Τηλεφωνική εγκατάσταση  
Πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση με καλωδίωση, πρίζες και κατανεμητή, έτοιμη να συνδεθεί 
με το τηλεφωνικό δίκτυο  
 
Υδραυλική Εγκατάσταση  
Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση στους χώρους όπως απαιτείται, και με εξωτερικούς 
σωλήνες ,αναμονές για τη σύνδεση τους με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης  
 
Επιπλέον εξοπλισμός  
Για να ικανοποιούνται οι κατάλληλες συνθήκες κλιματισμού, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
τρις (3) κλιματιστικές μονάδες 12000 btu inverter ,πλήρως τοποθετημένες  
 
Γενικοί Όροι   
Όλοι οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και 
αμεταχείριστοι.   
Όλοι οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται  προς 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και 
εθνικών διατάξεων.   
Όλοι οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από 
εγγύηση δύο (2) ετών.  
 Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να πληρούν τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές   
Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001/2015 για την όλη κατασκευή καθώς 
και τη προμήθεια του οικίσκου σε δημόσιο φορέα.  
 
Παρατηρήσεις /Διευκρινήσεις:  
Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής, προμήθειας και 
μεταφοράς του οικίσκου σε χώρο εντός της προβλεπόμενου γηπέδου  



38 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  
Δημόσια έγγραφα  
Γίνονται αποδεκτά:  
-πρωτότυπα έγγραφα ή  
-επικυρωμένα αντίγραφα ή  
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων  
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
 Ιδιωτικά έγγραφα 
 Γίνονται αποδεκτά:  
-είτε πρωτότυπα  
-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
 -είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.  
Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:  
Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά 
που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα 
Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά 
έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη 
φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
 

Αχαράβη, 14/11/2022 

 
 

                           Συντάχθηκε 

                          ο υπάλληλος  

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός  Μηχανικός   

Διπλ.Πολ.Μηχ. 

Ο αναπληρωτής Δ/ντής 

 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας 

 

 

Κορμαρής Χρήστος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 

 
 


