
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 24-7-2012 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ.  21005 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                              

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                               

     
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, ανά µονάδα των υπό προµήθεια ειδών, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 
 
1. -Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται ∆ηµόσια ,όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β. 
2. -∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν 
      Α] 'Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
      Β]  Συνεταιρισµοί 
      Γ]  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν  κοινή προσφορά 
 3. -Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε : 
   3.1 Τους '"Συµπληρωµατικούς γενικούς όρους "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β τους τυχόν Ειδικούς 
όρους" -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
   3.2 Τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α. 
 4.-Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα : 
   4.1 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
   4.2 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
        ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
   4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
   4.4 "ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' 
   4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 
   4.6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤ. 
         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 
 
Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                
ΕΙ∆ΟΥΣ      

  ΜΟΝΑ∆Α ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                          
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ   

   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ       ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ     

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ                        
∆ΑΠΑΝΗ         

  98.000,00 ΕΥΡΩ 

ΧΡΟΝΟΣ         
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ              

  60 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΟΠΟΣ          
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ      
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1ο 

∆απάνη 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 98.000,00 ΕΥΡΩ µαζί µε το 
Φ.Π.Α.από ......................... 
 

Άρθρο 2ο 
Παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για µέρος ή 
για το σύνολο των ζητουµένων υλικών. 
 

Άρθρο 3ο 
Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από τον ∆ήµο Χερσονήσου 
υπεύθυνος Κουρλετάκη Μαρία – Ελένη, τηλ. 28973 – 40054. fax................. Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες θα παρέχονται από τον ∆ήµο τουλάχιστον (6) έξι 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 4ο 
Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο ∆ήµο 
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Γούρνες , Τ.Κ 700 14 και ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 11 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 5ο 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ορίζεται την 
22α Αυγούστου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 10.30. 
Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα οριστεί από την 
παραπάνω αναφερόµενη επιτροπή. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την 
συµµετοχή σ'αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 7ο 
Προέλευση 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µηχανήµατα αλλοδαπής και 
ηµιδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 8ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

   Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 
τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
 α. Οι Έλληνες πολίτες. 
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι    4.900,00 ΕΥΡΩ. 
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, απο 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
Για αλλοδαπούς ,τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ,οι συνεταιρισµοί ,οι 
ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 9ο 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε ανοικτό διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
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2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν δείγµατα του υλικού ,αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην 
υπηρεσία ,η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά . 
4.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού. 
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού ,δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια 
όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται από την προκήρυξη ,προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες 
που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία 
µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί  την προµήθεια. 
   γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

Άρθρο 10ο 
Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο  σε δύο αντίγραφα, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
ως εξής: 
α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή, 
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η 
εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελλο, µέσα στον κυρίως φάκελλο, µε 
την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> . 
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, 
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και 
η εγγύηση συµµετοχής 
Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις 
οµάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη << 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
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χωριστά σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη << 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. 
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν  είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ'αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 
τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης ,προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

Άρθρο 11ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 60 ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν 
να παρατείνουν την προσφορά τους. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της  
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 

Άρθρο 12ο 
Αντιπροσφορές 
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Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 
 

Άρθρο 13ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1.Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, 
ή της συµµετοχής προµηθευτή σ'αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλειστικά απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι και την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο 
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην Οικονοµική 
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισµού ελέγχονται για την 
νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 14ο 
 Προσφερόµενη τιµή 

1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως 
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του 
υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
που αναφέρονται στο άρθρο 16. 
 

Άρθρο 15ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1.Το αρµόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από την σχετική προκήρυξη .Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
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όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι 
να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Η επιτροπή  ορίζει την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει τους 
µειοδότες για να είναι παρόν εάν επιθυµούν.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 16ο 
∆ασµοί 

 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες 
χώρες . 
 

Άρθρο 17ο 
∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης 
διαγωνισµού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δηµοσιεύεται µία φορά σε οικονοµικό ή 
ηµερήσιο τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για την δηµοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο, στη δε Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτητων, τις κοινότητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 
 
 
1. Στην αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή 
είναι κριτήριο η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 
 
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
 
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
 
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Η 
κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΓΕΝΙΚΑ 

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

τοποθέτηση των µονάδων ελαφράς προκατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας στα Σχολεία του ∆ήµου Χερσονήσου.  

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

(τεχνικές –λειτουργικές –αισθητικές) για την κατασκευή των µονάδων και θα πρέπει να 

είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ.  

Οι µονάδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης λόγω 

ειδικών περιστάσεων (µετεγκαταστάσεις, µεταβολές αριθµού µαθητών, θεοµηνίες 

κ.λ.π.).  

1.2. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει µε την υποβολή της Προσφοράς να καταθέσουν 

πλήρεις και αναλυτικές µελέτες των µονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λ.π.) 

ο δε ∆ήµος Χερσονήσου  διατηρεί το δικαίωµα βελτιώσεων, µε παράλληλη 

υποχρέωση αποδοχής τους από τους συµµετέχοντες. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον ∆ήµο Χερσονήσου πλήρεις φακέλους 

των µελετών αυτών (και µόνον), υπογεγραµµένων από τους κατά Νόµον µελετητές 

Μηχανικούς, σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας από τον  

∆ήµου, στα Σχολεία των οποίων θα εγκαταστάσεων αίθουσες.  

Όλοι οι συµµετέχοντες θα διαθέσουν δείγµα των µονάδων του προσφεροµένου 

συστήµατος, προκείµενου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

1.3. Θα προταθεί ένας τύπος  µονάδας :  

Τύπος Α      : Μονάδα αίθουσας διδασκαλίας –αυτοφερόµενη (ολόσωµης µορφής – 

container).  



 11 

Η µονάδα αυτή θα είναι αυτοφερόµενη αυτοτελής ολόσωµη κατασκευή (µορφής 

container). Ο τύπος Α θα αποτελείται από δύο (2) επί µέρους τµήµατα.  

1.4. Οι προκατασκευασµένες µονάδες θα είναι µονώροφες και θα προκύπτουν, 

ανάλογα µε τη λειτουργία τους, από 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 (οι αρµοί θα καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα ειδικής διατοµής).  

1.5. Οι µονάδες του παραπάνω τύπου θα τοποθετούνται σε οποιαδήποτε γήπεδα 

Σχολείων και µετά την εκπλήρωση των προσωρινών αναγκών στέγασης θα είναι 

διαθέσιµες για µετεγκατάσταση, κατά τις ανάγκες των Σχολείων του ∆ήµου 

Χερσονήσου. Η θέση της εγκατάστασής τους µέσα στα γήπεδα θα ορίζεται από τον 

∆ήµο Χερσονήσου. Πρέπει δε να ληφθεί 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.λ.π.). ή 

και σε κλιµακωτή διάταξη κάτοψης (εν είδει  σκαλιέρας).  

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

 

2.1. ΤΥΠΟΣ Α – ΜΟΝΑ∆Α ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

2.1.1. Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 36.00 m2 κατ΄ ελάχιστον 

(εξωτερικές διαστάσεις 6,00Χ 6,00 κατ΄ ελάχιστον ) µε µορφή κατόψεως τετραγωνική.  

Θα έχει δίρυχτη στέγη µε χαρακτηριστικά:  

α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος στον κορφιά 3,30 m (για λόγους µεταφοράς).  

β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,50 m.   
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2.1.2. Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από δύο όµοια µέρη 

διαστάσεων 3,00Χ 6,00 µέτρα κατ΄ ελάχιστον τα οποία θα συναρµολογούνται µεταξύ 

τους. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω µέρος των κάθετων κοιλοδοκών, 

καθώς και στους κοιλοδοκούς οροφής, ήτοι έξι (6) 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 περιµετρικά επιτρέποντας την διέλευση των οµβρίων υδάτων καθώς και τον 

ανεµπόδιστο αερισµό.  

2.1.3. Το δάπεδο θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισµένων 

κοιλοδοκών κλειστής διατοµής. Οι περιµετρικοί διαµήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου 

δαπέδου θα έχουν διαστάσεις 80Χ120Χ4 mm κατ΄ ελάχιστον. Οι περιµετρικοί 

εγκάρσιοι κοιλοδοκοί του πλαισίου θα έχουν διαστάσεις 80Χ80Χ4 mm κατ΄ ελάχιστον. 

Το πλαίσιο του δαπέδου θα ενισχύεται µε εγκάρσιες και διαµήκεις γαλβανισµένες 

στρατζαριστές δοκίδες κλειστής διατοµής. Οι εγκάρσιες δοκίδες διαστάσεων 30Χ60Χ3 

mm θα τοποθετούνται ανά 40 cm  περίπου. Θα τοποθετηθούν επίσης τρεις (3) 

τουλάχιστον διαµήκεις δοκίδες 30Χ60Χ3 mm γαλβανισµένες στρανταριστές κλειστής 

διατοµής . Αντοχή σε κινητό φορτίο 350 Kg/m2. Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει 

θερµοµόνωση από εξιλασµένη πολυστηρόλη (λόγω υγρασίας του εδάφους) πάχους 

κατ΄ ελάχιστον 60 mm και τελική επίστρωση (από κάτω προς τα άνω) λαµαρίνα 1 mm, 

κόντρα πλακέ  θαλάσσης 18 mm και επικολληµένο µε ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο 

LINOLEUM 2mm. Επίσης, περιµετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα 

από LINOLEUM σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της υπηρεσίας.  

2.1.4. Η οροφή της κάθε µονάδας θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο ενιαίων 

γαλβανισµένων κοιλοδοκών, κλειστής διατοµής, διαστάσεων 120Χ80Χ4 mm κατ΄ 

ελάχιστον. Εντός του πλαισίου τοποθετούνται τρεις (3) δοκίδες στρανταριστές κλειστής 

διατοµής κατά την διεύθυνση της κλίσης της οροφής διαστάσεων 30Χ60Χ3 mm 

κλειστής διατοµής. Η οροφή θα είναι δίρυχτη µε κλίση 10% κατ΄ ελάχιστον. Όλες οι 

οροφές θα παραλαµβάνουν κατανεµηµένο φορτίο 120 Kgr/m2 και φορτία ανεµοπίεσης 

και χιονιού σύµφωνα µε τον κανονισµό φορτίσεων.  
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2.1.5. Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται µεταξύ τους µε πέντε (5) 

κοιλοδοκούς (κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ΄ ελάχιστον. Τα 

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

και το πέµπτο (5ο) κατακόρυφο στοιχείο διαστάσεων 60Χ80Χ4 mm ενώνει τον κορφιά 

µε το πλαίσιο του δαπέδου .  

2.1.6. Στη κύρια όψη των αιθουσών και καθ΄ όλο το µήκος τους, θα υπάρχει 

προστέγασµα πλάτους 1.20 m  τουλάχιστον, σε συνέχεια του πλαισίου οροφής. Η 

κατασκευή του προστεγάσµατος καθώς και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι 

όµοια µε αυτά του πλαισίου οροφής. Στην περίπτωση ανεξάρτητης κατασκευής του 

στεγάστρου, η στήριξή του θα είναι απόλυτα ασφαλής και θα τελεί υπό την έγκριση της 

∆ΕΣ. Και σ΄ αυτήν την περίπτωση η κατασκευή του προστεγάσµατος και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του θα είναι όµοια µε αυτά του πλαισίου οροφής . Στην πίσω πλευρά 

της αίθουσας θα υπάρχει προεξοχή της στέγης, σ΄ όλο το µήκος, κατά 0,30m. Τα 

σόκορα της στέγης θα καλύπτονται, για λόγους αισθητικούς, µε ειδική µεταλλική 

διατοµή ενιαίου ύψους και άρτιας εµφάνισης η οποία θα συνδυάζεται µε την απορροή 

των οµβρίων υδάτων. 

2.1.7. Τοιχώµατα µονάδων: Θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πανό 

πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 έως 45 Kg/m3, πάχους 60 mm κατ΄ ελάχιστον. Το 

πάχος της µόνωσης θα προκύπτει από τη Η/Μ µελέτη σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

θερµοµόνωσης ζώνης Γ. Για την πυκνότητα θα υπάρχει πιστοποίηση από το 

εργοστάσιο κατασκευής. Το πανό θα είναι µορφής σάντουιτς µε αµφίπλευρη 

επικάλυψη έγχρωµων προβαµµένων εργοστασιακά φύλλων γαλβανισµένης εν θερµώ 

λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0,5 mm.(Συνολικό πάχος του τοιχώµατος των µονάδων : 

0,50+6,00+0,50 =61,00 mm). 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.  

2.1.8. Οι κεκλιµένες στέγες των µονάδων, θα αποτελούνται από ανάλογα των 

τοιχωµάτων θερµοµονωτικά πανό πάχους 70 mm κατ΄ ελάχιστον (το πάχος θα 

καθορίζεται ακριβέστερα από την µελέτη θερµοµοµόνωσης), µε επικάλυψη προφίλ 

ειδικής µορφής αποτίµησης κεραµιδιών. Στις απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα κ.λ.π.) θα 

τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήµατα ώστε οι οροφές των µονάδων να είναι πλήρως 
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υδατοσταεγανές. Η στερέωση των στοιχείων της στέγης τόσον επί του φέροντος 

οργανισµού των µονάδων όσον και µεταξύ των θα γίνει µε τρόπο που θα εξασφαλίζει 

σταθερότητα, στερεότητα  και απόλυτη στεγανότητα).  

2.1.9. Η µονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τον Κανονισµό 

θερµοµόνωσης ζώνης Γ .  

 

2.1.10. Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας θα είναι αµφίπλευρη µε παράθυρα 

(εµπρός) και φεγγίτες (πίσω) επιτυγχάνοντας παράλληλα  το φυσικό εξαερισµό της. Οι 

φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων θα είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφανείας του 

δαπέδου. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, 

παράθυρα, φεγγίτες) θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ασφαλείας. Τα υαλοκρύσταλλα 

θα είναι δίδυµα πάχους 5 mm έκαστο, µε κενό > 6 mm.  

2.1.11. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο 

ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος, ή άλλου καθ΄ υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου .  

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

παρακάτω ενδεικτικές σειρές, (µε επιθυµητές τις µορφές ΟΒΑΛ τύπου):  

ΕΤΕΜ            -σειρά Ε2.200 (συρόµενα)  

Alousystem   - σειρά 100      (συρόµενα) 

EUROPA       -σειρά  900      (συρόµενα) 

Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι 2-φυλλα επάλληλα συρόµενα διαστάσεων 1.60 

Χ1.30 m και 2,80 X 1.30 m περίπου (βλ. και Η/Μ µελέτη).  

2.1.13. Οι φεγγίτες της αίθουσας θα είναι δύο (2). Ο κάθε φεγγίτης θα είναι 

διαστάσεων 1,80Χ0,60 m κατ΄ ελάχιστον και θα έχει δύο (2) φύλλα επάλληλα –

συρόµενα.  

2.1.14. Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m κατ΄ ελάχιστον θα ανοίγουν 

προς τα έξω. Θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή , 

θα περιστρέφονται  δε κατά 180ο σταθεροποιούµενες στην ανοιχτή θέση µε 

κατάλληλο µηχανισµό χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται τέσσερις 

(4) µεντεσέδες κατ΄ ελάχιστον (2 στο άνω µέρος, 1 στη µέση και 1 στο κάτω µέρος).  
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Οι εξώπορτες θα έχουν ταµπλά πλήρη στο κάτω µέρος και τζαµιλίκι σταθερό διπλό 

στο άνω µέρος (βλ. παραγρ. 2.1.11.). 

Οι ταµπλάδες των εξωθύρων θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 

mm υπενδεδυµένοι αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,50 mm βαµµένη 

µε λευκό χρώµα.  

Το πλάτος του πλαισίου των εξωθύρων θα είναι 9 cm κατ΄ ελάχιστον. Οι πόρτες θα 

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 θα είναι σε αντιστοιχία µε 

τις σειρές των παραθύρων που θα χρησιµοποιηθούν.  

 

2.1.15. Εξοπλισµοί µονάδων αιθουσών διδασκαλίας. Θα τοποθετηθούν κατάλληλα 

στηρίγµατα ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης του πίνακα διδασκαλίας και των 

πινάκων ανακοινώσεων (σελοτέξ).  

Θα τοποθετηθούν επίτοιχες κρεµάστρες (στον τοίχο των φεγγιτών ή στον τοίχο έναντι 

του πίνακα διδασκαλίας), επί καταλλήλου εγκάρσιας ενισχύσεως των θερµοµονωτικών 

πανό. 

Θα έχουν φωτισµό µε φωτιστικά φθορισµού .  

Θα τοποθετηθούν µονάδες κλιµατισµού –Θέρµανσης . Οι εξωτερικές µονάδες 

κλιµατισµού θα εξασφαλίζονται πλήρως έναντι κλοπής (κάλυψη συµπιεστού µε 

µεταλλικό κλωβό προστασίας κ.λ.π.).   

 

3. ΒΑΦΕΣ  

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

µεταλλική επιφάνεια θα προστατεύεται µε αντισκωριακή βαφή, οι δε ορατές 

(εσωτερικές –εξωτερικές) επιφάνειες µε ντουκοχρώµατα µε κατάλληλη προεργασία για 

προσφυγή σε γαλβανισµένες επιφάνειες.  

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

µαστίχες κ.λ.π.) θα είναι µη τοξικά. 

3.2. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο 

ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος. 
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4. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

4.1. Όλα τα δοµικά υλικά πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών, 

σύµφωνα µε το Π.∆. 71/88 «Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων». 

4.2. Αποκλείονται τα υλικά του περιέχουν αµίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές 

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

καταλληλότητας.  

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

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

Στατικής Μελέτης .  

4.4. Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι µονάδες και των δυο τύπων θα 

αποτελούνται από πλάκα εκ beton C 16/20 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχόµενης 

εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και οπλισµένης µε 2 πλέγµατα Τ131 άνω και κάτω. Η 

κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου, στα διδακτήρια του οποίου 

θα εγκατασταθούν οι µονάδες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ζητηθεί από τον 

ανακηρυχθέντα ανάδοχο η κατασκευή µεταλλικής βάσεως για την εγκατάσταση των 

µονάδων, η οποία θα κοστολογηθεί κατά περίπτωση και θα πληρωθεί από τα 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ του προϋπολογισµού.  

4.5. Η κατασκευή του φέροντος οργανισµού των µονάδων και των τριών τύπων, θα 

εξασφαλίζει πλήρη ακαµψία των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των 

καταπονήσεων κατά την µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, µετεγκατάσταση κ.λ.π. Η 

ακαµψία θα προσδιορίζεται αναλυτικά και θα αποτελεί χωριστό κεφαλαίο της Στατικής 

Μελέτης.  

4.6. Όλες γενικά οι µεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στρανταριστές διατοµές, 

λαµαρίνες, εξαρτήµατα κ.λ.π.). θα αποτελούνται από γαλβανισµένο χάλυβα, µε 

άριστης ποιότητας βαφής κατόπιν της ενδεδειγµένης προετοιµασίας για την 

προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε καταλλήλως επεξεργασµένες τις ακµές τους 

ώστε να µην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώµατα, κακότεχνα, διαµορφωµένες 

απολήξεις, κ.λ.π. για λόγους ασφαλείας.  
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4.7. Όλες οι συγκολλήσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους θα γίνονται µε 

συγκόλληση τόξου συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, µε ηλεκτρόδια Kb 7018. Οι ραφές 

θα φέρουν εν ψυχρώ γαλβάνισµα. 

4.8. Στην οροφή των µονάδων θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να µην 

καταστρέφονται οι µονάδες κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά θα είναι 

αναπόσπαστα στοιχεία των µονάδων για περαιτέρω µεταφορά και επανεγκατάσταση. 

Επίσης στη βάση τους θα υπάρχουν άγκιστρα ή οπές µε υποδοχή ασφαλείας για την 

µεταφορά των µονάδων µε πλατφόρµες και περονοφόρα, απαγορευµένης πάσης 

προεξοχής για λόγους ασφαλείας.  

4.9. Οι συνδέσεις των µονάδων µε την ηλεκτρική παροχή  δεν αποτελούν µέρος της 

παρούσας Προµήθειας, αλλά υποχρέωση των Σχολείων ή ∆ήµων.  

4.10. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται αδυναµία προσέγγισης ή εγκατάστασης της 

µονάδας ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την  επί τόπου συναρµολόγηση των ειδών. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 αρίστης 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 κλπ., 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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 
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Η απορροή των οµβρίων θα γίνεται µέσω δύο κατακόρυφων υδρορροών από 

γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 2'' µε ηµιγωνία στη βάση. Τα ειδικά τεµάχια των 

σιδηροσωλήνων θα είναι από µαλακό χυτοσίδηρο µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) 

ανάλογης αντοχής και γαλβανισµένα. Οι ενώσεις των γαλβανισµένων σωλήνων 

µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάχια θα είναι κοχλιωτές. Οι καµπυλώσεις των σωλήνων θα 

διαµορφώνονται µε παρόµοια ειδικά εξαρτήµατα επίσης γαλβανισµένα.  

Ο σωλήνας θα στηρίζεται µε περιλαίµια τοποθετηµένα σε απόσταση 2 m µεταξύ τους. 

Οι σωλήνες θα βάφονται µε δύο στρώσεις µινίου και δύο στρώσεις ελαιόχρωµα σε 

απόχρωση που θα καθορίσει η επίβλεψη.  

Ο συλλεκτήριος  αγωγός των οµβρίων θα είναι ανοικτού τύπου (ντερές) από 

γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5 mm και διατοµής περίπου 15Χ25 cm (τυποποιηµένος).  

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των αιθουσών, των γραφείων και των W.C.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.  

 

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 3Χ4 mm2 και θα συνοδεύεται από επίσηµο πιστοποιητικό, εφ΄ όσον 

ζητηθεί.  

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώµατα φθορισµού. Στις εισόδους των 

αιθουσών θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώµα τύπου χελώνας. 

Φωτιστικά λαµπτήρων φθορισµού 



 19 

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 180ο C.   

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 κατασκευάστριας 

εταιρίας του λαµπτήρα.  

∆υο 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, καθώς και όπου προβλέπεται από την µελέτη.  
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Ο τύπος φωτιστικού που χρησιµοποιείται είναι χωρίς κάλυµµα, για δυο λαµπτήρες των 

36 W ενδεικτικού τύπου SIEMENS 5LJ 180 1-2C ή PHILIPS TMS 2X 36 W. 

 

Φωτιστικό τύπου χελώνας  

Πρόκειται για φωτιστικό λαµπτήρων πυρακτώσεως απολύτως στεγανό, αντικειµενικού 

τύπου, που αποτελείται από χυτοσιδηρή βάση και ειδικό γυάλινο κάλυµµα.  

Η χυτοσιδηρή βάση του θα έχει ενσωµατωµένη πορσελάνινη λυχνιολαβή για 

λαµπτήρα 100 W  και οπές εισόδου καλωδίων ή σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα σε δύο 

τουλάχιστον πλευρές. Οι είσοδοι θα είναι κοχλιοτοµηµένες για σύνδεση 

χαλυβδοσωλήνα ή εφοδιασµένες µε στυπιοθλίπτες στην περίπτωση ρευµατοδότησης 

µε καλώδιο.  

Το γυάλινο κάλυµµα θα είναι από πυρίµαχο γυαλί, ανθεκτικό στις µεταβολές της 

θερµοκρασίας, θα εφαρµόζει υδατοστεγώς στη βάση µε κατάλληλο παρέµβυσµα και 

θα προστατεύεται από χαλύβδινο επικαδµιωµένο πλέγµα.  

Τέτοιου τύπου φωτιστικό θα χρησιµοποιηθεί στο χώρο του λεβητοστασίου, στις 

αποθήκες καυσίµου, στο µηχανοστάσιο και όπου προβλέπεται από την µελέτη.  

 

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 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 χιλ. µε 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.  
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Τέλος θα τοποθετηθούν ρευµατοδότες για τα κλιµατιστικά µηχανήµατα.  

 

∆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 .  

 

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

µε προστασία ΙΡ 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.τ.λ. να είναι προσιτά µε ευκολία µετά την αφαίρεση 

των εµπρόσθιων καλυµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές 

θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους, 

χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα όργανα που βρίσκονται κοντά. 
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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, 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.  

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 ότι 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.  
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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 ΝΕΟΖΕΤ  1Χ35 Α  

1 ραγοδιακόπτης ενδεικτικού τύπου hager 2X40 A  

1 ρελαί διαρροής ενδεικτικού τύπου hager 2X40 A 

1 αυτόµατη ασφάλεια WL ενδεικτικού τύπου hager 1Χ16 Α   

1 αυτόµατη ασφάλεια WL ενδεικτικού τύπου  hager 1Χ10 Α  

ενδεικτικές λυχνίες.  

 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ  

    

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3Χ1.5 και 3Χ2.5 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 τοποθετηµένες 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.  

 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ – ΓΕΙΩΣΗ  

 

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

ΕΛΟΤ 1197.  

Για την προστασία των κτιρίων από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκισή  των µε 

τη βοήθεια γυµνών χάλκινων αγωγών που δηµιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού µε 

το οποίο θα συνδεθούν τα µεταλλικά µέρη.  
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Η προστασία µπορεί να γίνει για κάθε µεµονωµένη αίθουσα, γραφείο ή W.C. ή για 

συστοιχία οικίσκων, πάντως όχι µεγαλύτερης επιφάνειας από 100 mm2.  

 

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Στο δώµα των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυµνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 

των 50 mm2. Ο αγωγός θα συγκρατείται  µε ειδικά στηρίγµατα, κατασκευασµένα από 

µαύρο χαλυβδοέλασµα πάχους 3 mm γαλβανισµένα εν θερµό µε αντιοξειδοτική 

προστασία. Η σύσφιξη των δύο κολάρων του στηρίγµατος θα γίνει µε κοχλία και 

περικόχλιο γαλβανισµένα.  

Η απόσταση µεταξύ των δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι τόση ώστε να 

αποκλείεται αισθητή   παραµόρφωση του αγωγού από την ευθεία, στα δε καθοδικά 

τµήµατα, η πυκνότητα των στηριγµάτων θα είναι µεγαλύτερη για την ασφαλή 

συγκράτηση.  

Γενικά η µέση απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι της τάξης των 

40 cm. 

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι κανένα σηµείο επί του δώµατος δεν µπορεί να απέχει 

περισσότερο από 10 m από το πλησιέστερο εξάρτηµα της διάταξης.  

Τυχόν υπερυψωµένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα µε ακίδες.  

 

ΑΓΩΓΟΙ  ΚΑΘΟ∆ΟΥ 

Το δίκτυο προστασίας κατά διαστήµατα ενώνεται µε το δίκτυο γείωσης µε καθόδους 

γείωσης από χάλκινο αγωγό 50 mm2. Γενικά η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών 

καθόδων γείωσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 15m. Κάθε αγωγός καθόδου 

πριν από την είσοδό του στο έδαφος και µέχρι ύψους 2m θα περιβληθεί µε 

γαλβανισµένο σωλήνα Φ1 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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∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ      

Για τη γείωση του συστήµατος προστασίας θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος δίκτυο 

γείωσης, από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 70 mm2 τοποθετηµένο µέσα στο έδαφος σε 

βάθος τουλάχιστον 40 cm.  

Το δίκτυο γείωσης θα εγκατασταθεί περιµετρικώς του κτιρίου, σε απόσταση περ. 2 m  

από τους εξωτερικούς τοίχους για απόσβεση δηµιουργίας βηµατικών τάσεων στους 

εξωτερικούς χώρους.  

Το δίκτυο γείωσης θα αποτελεί κλειστό βρόχο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα ελεύθερα 

άκρα του θα συνδέονται µε τρίγωνα γείωσης.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ  

Το τρίγωνο γείωσης θα κατασκευαστεί από τρεις γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες Φ 2 

1/2 µήκους περίπου 2,5 m ή ηλεκτρόδια γείωσης, οι οποίο θα µπουν µέσα στο έδαφος 

σε σχήµα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 2,5 m  και θα συνδέονται µεταξύ τους µε 

γυµνό χαλκό 70 mm2. Η σύνδεση του χαλκού µε τους σωλήνες θα γίνει µε 

γαλβανισµένα περιλαίµια διαµέτρου 25 mm και προστατευµένα από την υγρασία µε 

επάλειψη από παχύ στρώµα πίσσας.  

Κάθε κεφαλή ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε φρεάτιο επισκέψιµο 30Χ30 cm µε 

χυτοσιδηρό διπλό κάλυµµα.  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ –ΨΥΞΗ  

Η θέρµανση και ο κλιµατισµός των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων 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, ενώ κάθε γραφείο µε µία 

µονάδα ικανότητας 9.000 BTU /h σε ψύξη και 12.000 BTU/h  σε θέρµανση πλήρως 

τηλεχειριζόµενες και θα παραδοθούν εγκαταστηµένες και έτοιµες προς λειτουργία.  

Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις των κλιµατιστικών µονάδων θα επικαλυφθούν µε 

πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND, διαιρούµενου τύπου.  
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

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.  

 

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, 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. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες εργασίες 

θα κοστολογούνται και θα χρεώνονται χωριστά., ύστερα από συνεννόηση µε την 

επίβλεψη.  

 

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.   

 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

Θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας CO2 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 τους.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

 
          ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασια Τραπεζας........................................... 

Καταστηµα................................................... 

 

 Ηµεροµηνια εκδοσης................. 

 

 ΕΥΡΩ............................ 

 

Προς 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ................ΕΥΡΩ.................. 

 

  Εχουµε την τιµη να σας γνωρισουµε οτι εγγυωµεθα δια της παρουσας επιστολης ανεκκλητα 

και ανεπιφυλακτα,παραιτουµενοι του δικαιωµατος της διαιρεσεως και διζησεως µεχρι του 

ποσου των ΕΥΡΩ...............υπερ της           Εταιρειας.......... ......................... ∆/ΝΣΗ 

.............................. συµµετοχη της εις τον διενεργουµενο διαγωνισµο της.............................για 

την προµηθεια...........................................συµφωνα µε την υπ'αριθ................ 

∆/ξη σας. 

 

  Η παρουσα εγγυηση καλυπτει µονο τις απο την συµµετοχη εις τον ανωτερω διαγωνισµο 

απορρεουσες υποχρεωσεις της εν λογω Εταιρειας καθ'ολο τον χρονο ισχυος της. 

  Το παραπανω ποσο τηρουµε στη διαθεση σας και θα καταβληθει ολικα η'µερικα χωρις 

καµµια απο µερος µας αντιρρηση η'ενσταση και χωρις να ερευνηθει το βασιµο ή µη της 

απαιτησης µεσα σε τρεις (3) ηµερες απο απλη εγγραφη ειδοποιηση σας. 

  Σε περιπτωση καταπτωσης της εγγυησης τα ποσα της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε 

ισχυον παγια τελος χαρτοσηµου. 

  Αποδεχοµαστε να παρατεινοµε την ισχυ της εγγυησης υστερα απο απλο εγγραφο της 

Υπηρεσιας σας,µε την προυποθεση οτι το σχετικο αιτηµα σας θα µας υποβληθει πριν απο την 

ηµεροµηνια ληξης της. 

  Η παρουσα ισχυει µεχρι και την............................ 

 

   (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την Τραπεζα ο χρονος ισχυος πρεπει να είναι µεγαλυτερος ενα (1) µηνα 

του χρονου ισχυος της προσφορας, οπως σχετικα αναφερεται στη ∆/ξη). 

  Βεβαιουται υπευθυνα οτι το ποσο των εγγυητικων µας  επιστολων που εχουν δοθει στο 

∆ηµοσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογιζοντας και το ποσο της παρουσας,δεν υπερβαινει το οριο 

των εγγυησεων που εχει καθορισθει απο το Υπουργειο Οικονοµικων για την Τραπεζα µας. 
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 
 

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

Α ρ θ ρ ο 2ο 
∆ιαταξεις που ισχυουν 

 
 Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται 
συµφωνα µε τις διαταξεις: 
 α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων 
Οργανισµων Τοπικης Αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, 
του Ν.2000/91, του Ν.2286/95, του Π.∆. 370/95, καθως και των εκτελεστικων 
πραξεων τους. 
 β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω. 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Συµβατικα τευχη 

 
 Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι: 
 α) Η διακηρυξη του διαγωνισµου 
 β) Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου 
 γ) Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου 
 δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας 

 
 Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε ανοικτο διαγωνισµο 
µε τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου. 
 Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου 
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη 
εφηµεριδα των Ε.Κ. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
 
 Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
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Α ρ θ ρ ο 6ο 
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης - Συµβαση 

 
 Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. 
Με την αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο 
προµηθευτης υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την 
ηµεροµηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης,για την υπογραφη της σχετικης συµβασης 
κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται. 
 Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη,οπως οριζεται µε το Αρθρ.25 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. 

 
Α ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης 
 

 Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµηθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρεχεται δε µε 
εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 
 Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 
προµηθειας µετα την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβη απο την αρµοδια 
επιτροπη. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Χρονος εγγυησης 

 
 Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη 
παραλαβη µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα 
καθορισθει µε την προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι 
µικροτερος του ενος (1) ετους. 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Εκπτωση του αναδοχου 

 
 Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας 
εκτελεσης της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους 
υποχρεωσεις του,µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 
της Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 

Α ρ θ ρ ο 10ο 
Πληµµελης κατασκευη 

 
 Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους δεν ειναι συµφωνα 
µε τους ορους της συµβασης ή εµφανιζει ελαττωµατα η κακοτεχνιες, ο αναδοχος 
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υποχρεουται να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες 
διαταξεις. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Φοροι, τελη, κρατησεις 

 
 Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους 
τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. 
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους ΟΤΑ 
 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Παραλαβη Υλικων 

 
 Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης 
συµφωνα µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση.Η επιτροπη 
συγκροτειται για τη  συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου 
η Κοινοτικου Συµβουλιου και σ' αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως 
οριζονται απο το Αρθρ.28 της Υπ.Αποφ.11389/93. 
 Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο,κατα τα λοιπα 
οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.   
 
                                               Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         Οικονοµικών υπηρεσιών 
 
 

  Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
    

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• ΕΞΠΡΕΣ 

• ∆ηµοπρασιακή 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα       (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη   (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία) 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 
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Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 

 


