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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια  µεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων (04) προκατασκευασµένων 

αιθουσών (τύπου FLATPACK)  µε τσιµεντένια υπόβαση 40,50m2 έκαστη, για τις ανάγκες βελτίωσης 

υποδοµών στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 178.560,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και 

θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση µε τίτλο:  

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη, περιλαµβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσης µελέτης.    

 Όσον αφορά το Νοµικό πλαίσιο η παρούσα  προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε : 

1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  

2). 3). Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ο Ν. 3852/2010 

4). Ο Νόµος 2286 / 95  « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5). Το Π.∆ 394 / 96 « Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» 

6). Το Π.∆ 105 / 2000 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα προς το 

Κοινοτικό ∆ίκαιο» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην µελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση τεσσάρων  µονάδας 
ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας στα Νηπιαγωγεία των Τ.Κ. 

ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές – αισθητικές) για 

την κατασκευή των µονάδων. 

1.2. Oι συµµετέχοντες µε την υποβολή της Προσφοράς τους θα καταθέσουν πλήρεις και αναλυτικές µελέτες των 
µονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

κ.λπ.) υπογεγραµµένες από τους κατά Νόµο µελετητές µηχανικούς. Ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων  διατηρεί 

το δικαίωµα βελτιώσεων, µε παράλληλη υποχρέωση αποδοχής τους από τους συµµετέχοντες. 

Όλοι οι συµµετέχοντες θα διαθέσουν (εάν τους ζητηθεί) δείγµα της µονάδας, προκειµένου να αξιολογηθεί από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

1.3. Η µονάδα θα αποτελείται από επί µέρους τµήµατα και θα είναι πλήρως συναρµολογούµενη στον τόπο του 

έργου (Flat – Pack). 

1.4. 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. 

1.5  Η µονάδες θα τοποθετηθούν στα γήπεδα των Νηπιαγωγείων των Τ.Κ. Καστέλλας, Πάλιουρα, Πισσώνα, 

Στενής σε θέση που θα οριστεί από το ∆ήµο ∆ιρφύων - Μεσσαπίων. 

1.6. Η λυόµενη µονάδα θα µεταφέρεται και θα συναρµολογείται επί τόπου του έργου. 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

2.1 Η επιφάνεια της κάθε αίθουσας διδασκαλίας είναι 40,5 m2 (εξωτερικές διαστάσεις 6Χ6,75m) µε µορφή 

κατόψεως ορθογωνική. 

Θα έχει επίπεδη στέγη µε χαρακτηριστικά: 

α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,10 m. 

β. ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,70 m. 



2.2 Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από τρία όµοια µέρη εξωτερικών διαστάσεων 2,25 Χ 6,0 

m, 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 κα ι 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. H 

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. 

2.3. 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 cm 

περίπου. 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 kg/ m2 . Το πλαίσιο του δαπέδου 

θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) πανέλο πολυουρεθάνης πάχους 0,5/60/0,5 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης 
18mm κατηγορίας E1WBP και στο τέλος επικολληµένο µε ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ 2mm. 

Περιµετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα από ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ σοβατεπιά ή άλλο υλικό της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

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 50mm θα τοποθετηθεί στην οροφή εσωτερικά της αίθουσας και το άλλο 

πανέλο πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς διατοµής ελάχιστου πάχους 40mm θα 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 kgr/m2 και 
φορτία ανεµοπίεσης και χιονιού σύµφωνα µε τον κανονισµό φορτίσεων. 

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 . 

2.6 Στην κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το µήκος τους, υπάρχει προστέγασµα πλάτους 1.50m το 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 . 

2.7 Τοιχώµατα µονάδων: Κατασκευάζονται από θερµοµονωτικά πανέλα πετροβάµβακα ελάχιστης πυκνότητας 
120 Kg/m3, συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ 0,033Kcal/h*m*oC και συνολικού πάχους τουλάχιστον 
0,5/50/0,5mm. 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. 

2.8 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. 

2.9 Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισµού θερµοµόνωσης ζώνης ∆ 

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



2.10 Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας είναι αµφίπλευρη µε παράθυρα (εµπρός) και φεγγίτες (πίσω) 

επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό αερισµό της. Οι φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων είναι τουλάχιστον 
το 1/5 της επιφανείας του δαπέδου. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, 
παράθυρα, φεγγίτες) τοποθετούνται κιγκλιδώµατα ασφαλείας, χαλύβδινα , γαλβανισµένα εν θερµώ & 

ηλεκτροστατικά βαµµένα . Τα υαλοκρύσταλλα είναι διπλά πάχους 5mm έκαστο, µε διάκενο > 6mm. 

2.11 Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού 

χρώµατος. 

2.12 Οι διατοµές (προφίλ) των αλουµινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές σειρές. 

ΕΤΕΜ - σειρά Ε 2200 (συρόµενα) 

Alousystem - σειρά 100 ( » ) 

EUROPA - σειρά 900 ( » ) 

ALUMIL - σειρά 9000 ( » ) 

Τα παράθυρα των αιθουσών είναι 2-φύλλα επάλληλα συρόµενα µε σίτα διαστάσεων 1,95 Χ1,2 m περίπου. 

2.13 Οι φεγγίτες της αίθουσας είναι δύο (2). Ο κάθε φεγγίτης είναι διαστάσεων 1,95Χ0,70m περίπου 

αποτελούµενος από δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόµενα µε σίτα. 

2.14 Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,2 m και ανοίγουν προς τα έξω. Έχουν κλειδαριά ασφαλείας 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.). Πάνω από την 
πόρτα θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης. 

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

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

µε γαλβανισµένη λαµαρίνα 

πάχους 0,50 mm. Οι πόρτες έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – εξαρτήµατα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, 

παρεµβύσµατα κ.λ.π.) 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. 

2.15 Εξοπλισµοί µονάδων αιθουσών διδασκαλίας. 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 θερµοποµπών 
(convectors) των 2000Watt  για θέρµανση  κατάλληλα στερεωµένες ώστε να αποφεύγεται η κλοπή τους (βλέπε 
Η/Μ προδιαγραφές).  

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

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, κλπ θα είναι γαλβανισµένα εν 

θερµό και βαµµένα ηλεκτροστατικά. 

Όλα τα χρώµατα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ( σιλικόνες, στόκοι, µαστίχες κ.λ.π.) 

θα είναι µη τοξικά & οικολογικά . 

4. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



4.1. ∆εν χρησιµοποιούνται υλικά που περιέχουν αµίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα 

χρησιµοποιούµενα υλικά θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά έλεγχου 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. Η βάση επί των οποίων θα εδράζεται η µονάδα θα αποτελείται από πλάκα εκ beton C16/20 επί του εδάφους 
(κατόπιν ενδεχοµένης εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και οπλισµένης µε 2 εσχάρες Φ10/15 άνω και κάτω. Η 

κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου, στο διδακτήριο του οποίου θα εγκατασταθεί η µονάδα. 

4.4. Η κατασκευή του φέροντος οργανισµού της µονάδας , εξασφαλίζει πλήρη ακαµψία των φορέων και λοιπών 
στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, 

µετεγκατάσταση κ.λπ. Η ακαµψία προσδιορίζεται αναλυτικά και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Στατικής 

Μελέτης. 

4.5. Όλες γενικά οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισµένο εν θερµό 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 ακµές τους ώστε να µην παρουσιάζουν γρέζια, 

εξογκώµατα, κακότεχνα διαµορφωµένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. 

4.6. Όλες οι συγκολλήσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους γίνονται µε συγκόλληση τόξου συνεχούς 
ραφής κατά DIN 4100, µε ηλεκτρόδια Kb 7018. 

4.7 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. 

4.8 Οι συνδέσεις των µονάδων µε την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης (στα 

W.C.)των διαµορφωµένων πτερύγων προς τα ∆ίκτυα Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Η, ύδρευση κ.λ.π.), δεν αποτελούν 

µέρος της παρούσας Προµήθειας, αλλά υποχρέωση των Σχολείων ή ∆ήµων. 

4.9 Τα κατατιθέµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆/ξης, θα πρέπει να 

είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέµενα Prospectus 

να 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. 

4.10 ∆ύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

4.11 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. 

4.12 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 ∆/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. 

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

5.  Η/Μ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 



 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της αίθουσας θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς εσωτερικών 
εγκαταστάσεων και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς της 
∆ΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι 

πιστοποιηµένα µε διεθνή Standards ποιότητας. 
 

5.2 ΠΑΡΟΧΕΣ 

Έξω από κάθε αίθουσα, σε υψηλό σηµείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως µε αναµονή ηλεκτρικού 

σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραµµής του υποπίνακα. Θα είναι µονοφασική 3X4 mm2 και θα συνοδεύεται 

από επίσηµο πιστοποιητικό, εφ' όσον ζητηθεί. 
 

5.3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώµατα φθορισµού. Στην είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει επίσης 
ένα φωτιστικό σώµα τύπου χελώνας. 
 

 

Φωτιστικά λαµπτήρων φθορισµού 

Είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για λαµπτήρες φθορισµού σχήµατος ράβδου, χρώµατος φωτός 34 (WHITE 

LIGHT) 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 οC. 

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

δηλαδή : 

Πυκνωτή για τη βελτίωση του συνηµίτονου .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. 

∆ύο 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 γείωση 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. 

Jfy 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.Cκαθώς και όπου προβλέπεται από την µελέτη. 

Ο τύπος φωτιστικού που χρησιµοποιείται είναι χωρίς κάλυµµα ,για δύο λαµπτήρες των 36 W ενδεικτικού τύπου 

SIEMENS 5LJ 180 1 - 2C ή PHILIPS TMS 2 X 3 6 W. 

 

 

5.4 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 

Οι ρευµατοδότες θα είναι 16 Α , 250 V µε 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 V µε πλαστικές επαφές για γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ ,ισχυρού τύπου ,µε προστατευτικό κάλυµµα 

.κατάλληλοι είτε για ορατή ή για χωνευτή εγκατάσταση. 

Σε κάθε αίθουσα θα τοποθετηθούν 3 ρευµατοδότες (2 δεξιά και αριστερά του πίνακα και ένας στην απέναντι 
πλευρά και ρευµατοδότες για τα κλιµατιστικά µηχανήµατα. 

 

5.5 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 



Οι διακόπτες θα είναι χωνευτού τύπου µε κοχλίωση (ΤΑΜΠΛΕΡ ) εξαιρετικής κατασκευής 10 Α, 250 V. 

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α , 250 V περιστροφικοί, ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για στεγανή 

εγκατάσταση χωνευτή. Οι διακόπτες των αιθουσών θα είναι κοµιτατέρ. 

 

5.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Κάθε αίθουσα θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, µεταλλικό, κατασκευασµένο από λαµαρίνα ψυχρής 
εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα σε φορείς διπλρύ 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 1,00mm. 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.τ.λ. να είναι 
προσιτά µε ευκολία µετά την αφαίρεση των εµπρόσθιων οµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε 
κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η τη 

αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτηση 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. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των πινάκων, γΓ 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. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συµµετρικά επίσης 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 επιφάνεια 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 θά 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 ασφάλεια τύπου 

ΝΕΟΖΕΤ 1X35 Α 1 ραγοδιακόπτης ενδεικτικού τύπου hager 2X40 Α 1 ρελαί διαρροής ενδεικτικού τύπου hager 

2X40 Α 1 αυτόµατη ασφάλεια WL ενδεικτικού τύπου hager 1X16 Α 1 αυτόµατη ασφάλεια WL ενδεικτικού τύπου 

hager 1X10 Α ενδεικτικές λυχνίες. 
 

 

5.7 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 



Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3X1.5 και 3X2.5 για φωτιστικά σώµατα και ρευµατοδότες αντίστοιχα 

και θα τοποθετηθούν σε πλαστικό κανάλι τύπου Legrand ανάλογης 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 τ0ΤΓ0θετηµένες µε 
εύκαµπτους σωλήνες τύπου SIBI ανάµεσα 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. 
 

5.8 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 Φ8 mm από κράµα 

αλουµινίου (AIMgSi)  µετά των αντίστοιχων στηριγµάτων ανά 50 εκ., που δηµιουργούν θωράκιση τύπου 

κλωβού µε το οποίο θα συνδεθούν τα µεταλλικά µέρη. Η προστασία µπορεί να γίνει για κάθε µεµονωµένη 

αίθουσα ή για συστοιχία οικίσκων. 
 

5.9 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δώµα των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυµνό αγωγό Φ 8 mm από κράµα αλουµινίου (AIMgSi). Ο 

αγωγός θα συγκρατείται µε ανάλογου υλικού στηρίγµατα ανά 50 εκ. περίπου µε την ανάλογη στεγανοποίηση 

τους. Τυχόν υπερυψωµένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα µε ακίδες. 
 

5.10 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟ∆ΟΥ 

Το δίκτυο προστασίας ενώνεται σε διαµετρικές θέσεις µε δύο ηλεκτρόδια γείωσης ανά φρεάτιο µε καθόδους 

γείωσης από γυµνό αγωγό Φ 10 mm από κράµα αλουµινίου (AIMgSi) µετά των αντιστοίχων στηριγµάτων ανά 

50 εκ. Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδο του στο έδαφος και µέχρι ύψους 2 m θα περιβληθεί µε 
γαλβανισµένο σωλήνα Φ 1 1/4". Ο σωλήνας αυτός πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρα του µε πριόνισµα για τη 

δηµιουργία διακένου αέρα προς αποφυγή παρασιτικού πουπινισµού της γραµµής καθόδου. 

 

5.11 ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου, δηλαδή δύο τουλάχιστον φρεάτια ανά 

αίθουσα, γραφείο ή W.C. Σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες σε σειρά, ο αριθµός των φρεατίων θα είναι 

τουλάχιστον όσος ο αριθµός των αιθουσών, ή γραφείων ή W.C. συν ένα. Ανάλογα µε το έδαφος είναι πιθανόν 
να απαιτηθούν περισσότερα φρεάτια αλεξικέραυνου µε αντίστοιχα ηλεκτρόδια. 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. Στα σηµεία σύνδεσης 
του αγωγού καθόδου µε τα δύο ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικέραυνου θα τοποθετηθεί διµεταλλικό έλασµα για την 

αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 
 

5.12 ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΨΥΞΗ 

Η θέρµανση και ο κλιµατισµός των αιθουσών διδασκαλίας θα γίνει µε τοπικές κλιµατιστικές µονάδες (ψύξης -
θέρµανσης διαιρούµενες -split units) και θα είναι τύπου INVERTER επίτοιχης τοποθέτησης. Κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας θα εξοπλιστεί µε δύο µονάδες (9.000 BTU/h σε ψύξη και 12.000 BTU/h σε θέρµανση πλήρως 
τηλεχειριζόµενες και θα παραδοθούν εγκατεστηµένες και έτοιµες προς λειτουργία. Οι σωληνώσεις και οι 
καλωδιώσεις των κλιµατιστικών µονάδων θα επικαλυφθούν µε πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND, διαιρούµενου 

τύπου. 

 

6. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ελήφθησαν υπ' όψη ο Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17/2/1988), τα 

Παραρτήµατα Α, Β. Γ και ∆ της υπ' αριθ. 3/1980 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, οι σχετικοί κανονισµοί του ΕΛΟΤ. 

 

6.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 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.∆. 71/1988, απαιτείται αυτόµατο 

σύστηµα πυρανίχνευσης, που περιλαµβάνει πίνακα µε µπαταρία, φαροσειρήνα, ανιχνευτής καπνού, µπουτόν 
πυρασφάλειας, φωτιστικό ασφαλείας και πυροσβεστήρα κόνεως 12 kg.  

 

6.3 ΜΟΝΙΜΟ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ -ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

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

πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. 
 

6.4 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας C02 στην αίθουσα κοντά στην έξοδο. Η διεύθυνση του 

σχολείου είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και στην κατάλληλη συντήρηση τους. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Η µονάδα χώρων υγιεινής (W.C.) θα έχει εµβαδόν 9m2 µε ελάχιστη εξωτερική διάσταση 2,25m. 

Θα έχει επίπεδη στέγη µε χαρακτηριστικά: 

• Ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,10m 

• Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,70m. 

Ο τρόπος κατασκευής του µεταλλικού σκελετού καθώς και τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα είναι ίδια, όπως αυτά 

περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της µονάδας αίθουσας διδασκαλίας. 
Όσο αφορά τα τοιχώµατα της µονάδαςστις µονώσεις δαπέδου και οροφής ισχύουν  όσα αναφέρονται για την αίθουσα 

διδασκαλίας. 
Η µονάδα των χώρων υγιεινής αποτελείται από δύο θέσεις w.c. µε εµβαδόν 1,6m2 έκαστη και τον χώρο για νιπτήρες. 
Η επικάλυψη του δαπέδου της µονάδας θα είναι από κεραµικά πλακίδια ενδεικτικών διαστάσεων 20χ20cm κατηγορίας 
σκληρότητας group4, ελληνικής κατασκευής επικολληµένα στο δάπεδο µε ειδική ελαστική κόλλα πλακιδίων ενδεικτικού 

τύπου Ceramit CM17. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν µε αρµό 0,50cm. 

Σε κάθε θέση w.c. θα υπάρχει λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου για νήπια,  µε κάλυµµα δοχείο (καζανάκι) χαµηλής και χαρτοθήκη 

µεταλλική επινικελωµένη.    

Προβλέπονται δύο νιπτήρες κολονάτοι στον αντίστοιχο χώρο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δωθεί στην στήριξη των νιπτήρων και 
στην επαφή τους µε το εξωτερικό πάνελ. 
Πάνω από κάθε νιπτήρα θα τοποθετείται καθρέφτης µε ελάχιστες διαστάσεις 400Χ600Χ5mm. 

Τα διαχωριστικά τοιχώµατα των θέσεων των w.c. θα είναι ίδιας κατασκευής όπως των εξωτερικών τοιχωµάτων, θα έχουν 
πάχος 30mm κατ` ελάχιστον και θα απέχουν από το δάπεδο 20cm µέχρι ύψους 220cm. 

Οι εξώθυρες των w.c., θα είναι ίδιας κατασκευής όπως οι πόρτες των αιθουσών και θα έχουν διαστάσεις 1,00Χ2,00m 

περίπου και θα ανοίγουν προς τα έξω. 

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

το φύλλο της πόρτας θα είναι 0,70Χ2,00, Η κατασκευή τους θα είναι όµοια µε των εξωτερικών θυρών των w.c. Οι κάσες των 
θυρών εξ αλουµινίου θα στερεώνονται σε πλαίσιο µεταλλικό γαλβανισµένο εν θερµώ ελάχιστης διατοµής 100Χ40Χ2mm και 
χρώµατος λευκού. 

Η φωτιστική επιφάνεια θα είναι ίση µε το 1/10 της επιφάνειας του δαπέδου και ο φυσικός αερισµός θα επιτυγχάνεται µέσω 

φεγγιτών  µε σίτα  (ένας για κάθε θέση w.c.) οι οποίοι θα είναι όλοι αν δύο επάλληλοι. Η ελάχιστη διάσταση του κάθε φεγγίτη 

θα είναι 0,70Χ0,95m.  

Ο φωτισµός θα επιτυγχάνεται µε τέσσερα φωτιστικά σώµατα πυράκτωσης τύπου χελώνας µε πλέγµα προστασίας και 
συγκεκριµένα δύο (02) στην οροφή πάνω από κάθε χώρο w.c. και δύο (02) πάνω από τον χώρο των νιπτήρων. 
Η όλη σύνδεση των µονάδων w.c. θα εξασφαλίζει πλήρη υγροµόνωση και στεγανότητα. Τα επενδυτικά υλικά των δαπέδων 
και τοίχων θα είναι αρίστης ποιότητας και θα εξασφαλίζουν πλήρη υγροµόνωση και στεγανότητα καθώς και ανθεκτικότητα 

κατά την συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση. 

 

 

                                                                                                                                                                      Ψαχνά,  15-10-

2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΤΥ 

 

 



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/Α 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ5/Α 

 

 

 

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/2018  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ (∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ)  & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
(W.C.) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΠΙΣΣΩΝΑ, 
ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

  CPV 44211000-2  

  
   

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

      

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

∆απάνη 
(ΕΥΡΩ) 

Μερική 
∆απάνη 

1 

Προκατασκευασµένη αίθουσα τύπου 
flatpack µετά τσιµεντένιας 
υποβάσεως , συνολικού εµβαδού 
~40,50m²  και εξωτερικών 
διαστάσεων 6,00µ πλάτος Χ 6,75µ 
µήκος Χ ~ 3,10µ ύψος, (βάσει της 
προδιαγραφής 273/475η/11-11-2010 
του ΟΣΚ) 

τεµ. 4 36.000,00 144.000,00 

        Σύνολο: 144.000,00 

  ΦΠΑ (24%) 34.560,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 178.560,00 
      

    Ψαχνά, 15-10-2018 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΤΥ 
      

      

      

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ  ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

 ∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 ΠΕ5 µε βαθµό A`  ΤΕ3/Α 

 

  



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :63 /2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ)  & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(W.C.) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ 

- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 178.560,00€ 

CPV 44211000-2 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείµενο της προµήθειας  

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια  µεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων (04) προκατασκευασµένων 

αιθουσών µε τσιµεντένια υπόβαση (τύπου FLATPACK) 40,50m2 έκαστη, για τις ανάγκες βελτίωσης 

υποδοµών στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 178.560,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και 

θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση µε τίτλο:  

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ο Ισχύουσες διατάξεις 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».   

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄): «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 

του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : 1. Ο συντελεστής του φόρου 

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα 

αξία».  

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

 

Άρθρο 3ο Συµβατικά τεύχη  

Συµβατικά τεύχη αυτής της προµήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται: 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

• Η τεχνική έκθεση και οι οριζόµενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης της προµήθειας.  

• Η σύµβαση µεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.  

• Η προσφορά του αναδόχου.  

 

Άρθρο 4ο Σύµβαση 

Μετά την απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης ( παρ. 4 του άρθρο 105 του ν. 4412/2016).  



 

 

 

 

Άρθρο 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και το ύψος της 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ σύµφωνα µε το εδαφ.β της 

παρ.1 του άρθρου 72.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις της εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου.  

Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που 

θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο 

τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 

σύµβασης.  

 

Άρθρο 6ο Αυτοενηµέρωση του αναδόχου  

Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισµένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. ∆εν 

θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση 

που θα οφείλεται σε παρερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος αναφερόµενου στους χώρους, τις 

καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέµα για το οποίο θα µπορούσε ο ανάδοχος να ενηµερωθεί 

πραγµατοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του ∆ήµου ή 

χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση µέσο.  

 

Άρθρο 7ο Τόπος  και Χρόνος  παράδοσης  

Η παράδοση των τεσσάρων προκατ αιθουσών θα γίνει στους χώρους των νηπιαγωγείων των Τ.Κ. 

Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής µε ευθύνη και µέριµνα µεταφοράς και εκφόρτωσης του 

προµηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (01) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

Άρθρο 8ο Παραλαβή  

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

συντάσσοντας τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του ίδιου νόµου πρωτόκολλα 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος µε µακροσκοπική εξέταση, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και την 

προσφορά.  

 

Άρθρο 9ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση  

Η παράδοση της προκατ αίθουσας θα γίνει στον χώρο του υπό ανακατασκευή ∆ηµοτικού κτιρίου 

στην Τ.Κ. Καστέλας του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας 

και εντός του οριζόµενου συµβατικού χρόνου παράδοσης. Σαν ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα 

που θα παραδοθεί η αίθουσα, µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης από τον προµηθευτή.  

Αν η αίθουσες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - ενδιαµέσων 

προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,  



β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συµβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορούν να ανακαλούνται 

µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω 

τµηµατικές προθεσµίες παραδοθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 

παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το 

ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου - 

προµηθευτή. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 Άρθρο 10ο Παράταση Σύµβασης 

 Η παράταση της σύµβασης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 «Χρόνος 

παράδοσης υλικών του Ν. 4412/2016. 

 

 Άρθρο 11ο Έξοδα, κρατήσεις, εισφορές 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους και µόνο σε περίπτωση 

αλλαγής εν τω µεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρµοσθεί η 

αντίστοιχη για το θέµα νοµοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρµοδίων Υπουργείων. 

 

Άρθρο 12ο Έκδοση οικοδοµικών αδειών 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έκδοσης των σχετικών οικοδοµικών αδειών για κάθε προκάτ αίθουσα. 

Τα έξοδα έκδοσης παραβόλων, ελεγκτών δόµησης κλπ θα βαρύνουν τον ∆ήµο. 

 

 Άρθρο 13ο Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση 

της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτήν, θα επιλύεται από τα αρµόδια 

δικαστήρια, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

 

                                                                             Ψαχνά: 15-10-2018 
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