
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
Λήψη  απόφασης : α) περί έγκρισης των  μελετών, των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου 
εκτέλεσης και β) περί συγκρότησης της επιτροπής  διαπραγμάτευσης των κάτωθι προμηθειών με 
τους εξής τίτλους :  
α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-
7331.004 
β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.003 
γ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.007  
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών σχολικών 
μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020  
(ΦΕΚ 111Α) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 

 
 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 5 Αυγούστου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14426/31.07.2020 πρόσκληση του Προέδρου-
Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  έξι (6) μέλη:   
                          
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)                 1.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                            (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

       3.   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             2.  ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       4.    ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                        3.  ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
       5.    ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ                            4.ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ 
       6.   ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος) 
 
       

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
       

Στη συνέχεια εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 
     «Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη 
απόφασης:  α) περί έγκρισης των  μελετών, των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης και β) 
περί συγκρότησης της επιτροπής  διαπραγμάτευσης των κάτωθι προμηθειών με τους εξής τίτλους :  
α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-7331.004 
β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.003 
γ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 
6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.007  
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο 
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τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει τις  υπ΄αριθμ. 63/2020, 64/2020 & 66/2020 μελέτες και τις 

τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχα, οι οποίες  αφορούν στην:  
α) προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (02) αιθουσών ελαφράς λυόμενης 

προκατασκευής διδασκαλίας και χώρου υγιεινής,  
β) εξοπλισμού 2 αιθουσών νηπιαγωγείου και  
γ) προμήθεια 4 προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού 

λειτουργίας τους στον αύλειο χώρο του 2ου – 7ου νηπιαγωγείου & του 6ου νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στα εξής CPV : 44211000-2, 39160000-1. 
 
Η προμήθεια αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών 

αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνει με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσή 
του) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄) όπου στο Μέρος Β 
προβλέπεται:  

 
«Άρθρο 24 
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και 

προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών 
1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής 
εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του 
απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 
4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης 
εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών 
βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.»  

 
Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)…….. 

…….«Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται παρ. 1.α ως εξής: 
«1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης μαθητών 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συνεπεία φυσικών 
καταστροφών, όπως μετά από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 
ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού 
πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου ή από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήμου, 
καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, σύμφωνα 
με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και 
εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη 
μεταφορά των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, 
προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς 
χώρους. 

Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς 
χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την 
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έναρξη ισχύος του παρόντος, με δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού 
κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που 
απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.». 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1.α, η 

τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, 
κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, β) 
σε μονάδες διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.». 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών των 
παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα των παραγράφων 1 και 1.α 
αντίστοιχα και εντός αδόμητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης 
χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών των 

παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης 
δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της αυτοδιοικητικής 
περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού 
συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο 
του Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.». 

6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής 
άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα 
κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα ή σε 
περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης. Το 
διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού 
διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον Νέο 
Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι 
ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και 
οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 
651/1977 ότι το οικόπεδο: 

αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και 
βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήμα.». 

7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να παραταθεί για δύο (2) 
επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο 
εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των 
τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του 
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της 
παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 

6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).». 

8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται 
στους αναδόχους έως και την 31.12.2020.». 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για τη διενέργεια της συγκεκριμένης προμήθειας λόγω του γεγονότος 
ότι οι διαδικασίες από την πλευρά των Υπηρεσιών καθώς και  οι εργασίες δεν μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν νωρίτερα λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοιού, γεγονός απολύτως 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=651%2F1977
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3467%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
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απρόβλεπτο, ενώ τα σχολεία θα ξεκινήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (στις αρχές του 
επομένου μηνός).  Η ανάγκη κρίνεται κατεπείγουσα και σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από την 
ευθύνη του Δήμου. 

Πρέπει να συσταθεί τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει για 
την ανάθεση της σύμβασης.  
 
Σύμφωνα με το από 29/07/2020 πρακτικό κλήρωσης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  τα ονόματα 
των μελών για την τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 είναι τα 
κάτωθι: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο.Π  
2 ΚΩΝ/ΝΑ  ΜΑΚΡΗ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  
3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ  

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΝΙΚΗΤΑΣ  ΧΙΩΤΙΝΗΣ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Σηφακάκης  

Αναπληρωματικός πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικήτας Χιωτίνης  

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Δέσποινα Αγοραστού  

Αναπληρωματικός Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Παλαιολόγος  

 

Με την A/728 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω0ΗΧΩΞΕ-ΔΣΘ και ΑΔΑΜ: 

20REQ007155317)  αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 

76.130,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου 

οικονομικού έτους 2020 στον               Κ.Α.: 61-7331.004. 

Με την A/727 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :663ΛΩΞΕ-7ΘΞ και ΑΔΑΜ: 

20REQ007155411)  αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 

17.360,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου 

οικονομικού έτους 2020 στον               Κ.Α.: 61-7331.003. 

Με την Α/729 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΗ4ΩΞΕ-ΑΕΨ και ΑΔΑΜ: 

20REQ007155520) αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 

132.432,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου 

οικονομικού έτους 2020 στον               Κ.Α.: 61-7331.007. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με :   
1. α) την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» και την έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 63/2020 μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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β) την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» και την έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2020 μελέτης- τεχνικών 
προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
γ) την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και την έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 66/2020 μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α),  

 
2. την εκτέλεση των προμηθειών με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 
πρόσκλησης  

 
3.  τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης ». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 το Ν. 4692/2020 

 το Ν. 4610/2019 

 τις με αρ. 63/2020, 64/2020 και 66/2020 μελέτες- τεχνικές προδιαγραφές 

 την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προυπ/σμό 

 τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

 το από 29.07.2020 πρακτικό κλήρωσης 

 τους CPV : 44211000-2, 39160000-1 

 την με αρ. πρωτ. 126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2018ΣΕ04700041 

 τη με αρ. πρωτ. 46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2020ΣΕ04700031 

 τους λόγους ως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 

 την ανωτέρω εισήγηση 
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. α) Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» και την υπ’ αριθμ. 
63/2020 μελέτη- τεχνικές  προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως το συνημμένο κείμενο 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 
β) Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» και την υπ’ αριθμ. 64/2020 μελέτη- τεχνικές  προδιαγραφές της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης 
γ) Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» και την υπ’ αριθμ. 66/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές  της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 
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για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α),  
 
2. Εγκρίνει την εκτέλεση των προμηθειών με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για τους λόγους που αναλυτικά 
ανωτέρω αναφέρθηκαν και τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για τις εν θέματι 
προμήθειες, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
 
3. Συγκροτεί την Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης , ως εξής  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο.Π  
2 ΚΩΝ/ΝΑ  ΜΑΚΡΗ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  
3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ  

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΝΙΚΗΤΑΣ  ΧΙΩΤΙΝΗΣ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Σηφακάκης  

Αναπληρωματικός πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικήτας Χιωτίνης  

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Δέσποινα Αγοραστού  

Αναπληρωματικός Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Παλαιολόγος  

 
Στον  προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2020, έχουν  εγγραφεί 

εξειδικευμένες πιστώσεις στους ΚΑ 61-7331.004,  61-7331.003 και 61-7331.007, ως ανωτέρω. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το 

άρθρο  227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 
μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για 
λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές 
πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της 
ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται 
από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, 
εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν 
σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. 
Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων.» 
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Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά 
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και  152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται 
στην προαναφερόμενη εγκύκλιο -   ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να 
ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   230/2020 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος 
νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του 
άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ 
φορέων.» 

 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

http://www.palaiofaliro.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (2) ΔΥΟ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(W.C.) 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 76.130,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.004 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια οικίσκων για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ). (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 
του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 
Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. 
γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια: 
1. Δύο  (2) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας  τύπου Α σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της 

Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), παράγραφος 1.3. 
2. Δύο (2) προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής   τύπου Γ σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

(αρ. απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), παράγραφος 1.3. 
 

Ως χώρος τοποθέτησης των αιθουσών διδασκαλίας και των χώρων υγιεινής ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, έχει 
προσδιοριστεί ο αύλειος χώρος του  4ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου (συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό ), επί της οδού 
Αρματολών 9 (2 αίθουσες διδασκαλίας και 2 χώροι υγιεινής-w.c.) 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 76.130,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-7331.004 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 133/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης της 3ης μερικής αναμόρφωσης ΔΠΦ οικ. έτους 2020 
 Η δράση θα  χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 2018ΣΕ04700041. 
 
Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα 
προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.  
 
Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44211000-2 
Προκατασκευασμένα κτίρια . 

Π. Φάληρο  31/07/2020 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΜΟΝΑΔΩΝ (2) ΔΥΟ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(W.C.) 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 76.130,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.004 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/ 2020 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αίθουσες θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. 

απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.). 

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

αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 

του Δήμου Π. Φαλήρου. Μετά την εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες 

μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, κατά τις ανάγκες του Υπ. Παιδείας. 

 

Οι αίθουσες  θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες πολεοδομικές και πυροσβεστικές διατάξεις και θα μπορεί να 

εκδοθεί άδεια δόμησης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

 O ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρεις μελέτες και να εκδώσει 1) Άδεια μικρής κλίμακας (Ν.4495/2017 

(ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα το αρ. 29, παρ. 

2)  και 2) το προβλεπόμενο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Π.Υ. με την παράλληλη 

συνδρομή του Δήμου (παροχή σχεδίων κλπ). Αναλυτικά θα προσκομιστεί, Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη 

των μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση των 

μονάδων αυτών, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη θερμομόνωσης (ΚΕΝΑΚ), ηχομόνωσης, παθητικής και 

ενεργητικής πυροπροστασίας, αποχέτευσης, υπολογισμού ψυκτικών φορτίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, 

αλεξικέραυνου και γενικώς οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί, υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές 

μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας. Η δαπάνη της σύνταξη των μελετών αυτών περιλαμβάνεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

Η κατασκευή των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια.  
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        2.            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

                  Οι αίθουσες θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

(αρ. απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.). 

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

αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 

 
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 21461:2009 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 50 cm. Η 

αντοχή σε κινητό φορτίο είναι 350 kg/m2. Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) πανέλο 

πολυουρεθάνης πάχους 0,5Χ60Χ0,5 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm κατηγορίας E1WBP και στο τέλος 

επικολλημένο με ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο λινοτάπητα 2mm. Περιμετρικά της αίθουσας θα τοποθετηθούν τα 

αντίστοιχα από λινοτάπητα σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης του Δήμου. 

 

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

(κατακόρυφα στοιχεία), διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κύρια κατακόρυφα στοιχεία 

τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου. 

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

συνδέεται με το πλαίσιο της οροφής. Η κατασκευή του προστεγάσματος καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συμβάλλει στην αισθητική αρτιότητα της κατασκευής. 

 
Τοιχώματα μονάδων: Κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πανέλα πετροβάμαβκα ελάχιστης πυκνότητας 120 

Kg/m3, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,033 kcal/h*m*°C 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 κι 

επαναχρησιμοποίησή τους. 

 
 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 θα γίνει με τρόπο που θα εξασφαλίζει 

σταθερότητα και στεγανότητα. 

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

(σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων) 

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

παράλληλα το φυσικό αερισμό 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) τοποθετούνται κιγκλιδώματα ασφαλείας, χαλύβδινα, γαλβανισμένα εν θερμώ και ηλεκτροστατικά 

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

 

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

ή άλλου καθ’ υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
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 διαστάσεων 1.95Χ1.20 m περίπου. 

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

από δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόμενα. 

 
Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m και ανοίγουν προς τα έξω. Έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου 

DOMUS και χειρολαβή, περιστρέφονται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο 

ασφαλή τρόπο χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες. Οι εξώπορτες έχουν 

ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι διπλό στο άνω μέρος (σύμφωνα με την παρ. 2.1.11.). 

Πάνω από την εξώπορτα θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης. 

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

με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50 mm, ή από αντίστοιχο 
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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. 

 
Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών διδασκαλίας: Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες 

στον τοίχο έναντι του πίνακα διδασκαλίας.  

Θα έχουν φωτισμό με φωτιστικά LED (βλ. Η/Μ προδιαγραφές). 

Θα τοποθετηθούν μονάδες θέρμανσης (θερμοπομποί – convertors) των 2000W κατάλληλα στερεωμένες ώστε να 

αποφεύγεται η κλοπή τους (βλ. Η/Μ προδιαγραφές). 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας (βλ. Η/Μ προδιαγραφές § 2.4.3). 
 

ΒΑΦΕΣ  
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 πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες.  

Ολα τα ειδικά τεμάχια όπως κολώνες , αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδροροές, κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό 
και βαμμένα ηλεκτροστατικά. 

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

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, ή 
άλλης απόχρωσης καθ’ υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλόλητας. 

 

Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασμένες βάσεις, οι οποίες 
(αγκυρώσεις) θα αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο). 

 

Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι μονάδες και των δύο τύπων θα αποτελούνται από πλάκα εκ beton C 
16/20 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχομένης εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και οπλισμένης με 2 πλέγματα Φ 10/15 
άνω και κάτω. Η κατασκευή της βάσεως δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Εάν υπάρχει ήδη στέρεο και 
ικανό δάπεδο να φέρει όλες τις φορτίσεις οι αίθουσες θα τοποθετούνται κατάλληλα επιπεδωμένες επάνω σε αυτό, με 
ο,τι υλικά και μικροϋλικά απαιτηθούν. 

Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων, 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. 

Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα όπως αναφέρεται στην 
παρ. 2.13., 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. 

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

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. 
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Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης (στα w.c.) των 

διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ κλπ), δεν αποτελούν μέρος της παρούσας 
Προμήθειας,. Ωστόσο υποχρέωση του αναδόχου είναι να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές και 
κατασκευές στις αίθουσες, ώστε αυτό να επιτευχθεί. 

 

Τα κατατιθέμενα prospectus, όταν αυτά ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, θα πρέπει να 
είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 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. 

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

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως οτι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία, 

ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους όπως ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους τουλάχιστον τρία (3) χρόνια 
από την παραλαβή του. 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 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και  λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός 
των αναλώσιμων υλικών. Εκεί όπου 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.  

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, W.C. 

Γενικά 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα του εμπορίου που 
χρησιμοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και 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 κ.λ.π ,οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι τα υλικά 
και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται αμέσως από την Επίβλεψη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

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

Θα υπάρχει αναμονή 3/4 “ με διακόπτης για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 

Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωμιωμένος. 

Β) ΚΡΟΥΝΟΙ 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση με ελαστικό 
σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα. 

Γ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ 

Οι νιπτήρες θα είναι κολονάτοι, κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, θα έχουν ορθογώνιο σχήμα με 
στρογγυλεμένες γωνίες και οι διαστάσεις θα είναι: 

Για το διδακτικό προσωπικό και μαθητές: 52Χ43 Για νήπια : 35Χ20 

Οι νιπτήρες φέρουν διάταξη για υπερχείλιση, διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση σαπουνιού και τρύπα για να 
προσαρμόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 1/2" και θα συνοδεύεται από τα εξής εξαρτήματα: 

Βαλβίδα εκκένωσης 

Παγίδα διαμέτρου Φ 1 1/4” για την σύνδεση του νιπτήρα με τον σωλήνα αποχέτευσης, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
που να καθαρίζεται εύκολα. 

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

Δ) ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα (σιφώνι) και θα 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Είδος W.C. Διαστάσεις 
(cm) 

Ύψος (cm) 

Διδακτικού προσωπικού- μαθητών 46Χ36 35 

Νηπίων 43Χ33 16 ή 35 

Θα συνοδεύονται επίσης από: 

Πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα 

Ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης  Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από πλαστικά 
καζανάκια και χαρτοθήκες. 

Ε) ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ 
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Θα χρησιμοποιηθούν δοχεία χαμηλής πίεσης από ενισχυμένο λευκό πλαστικό που τοποθετούνται πάνω στη λεκάνη. 

ΣΤ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ 

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

Ζ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 

Συνοδεύουν κάθε νιπτήρα. Θα έχουν πάχος 4 mm και φιλέτο πάχους 1cm, οι δε διαστάσεις τους θα είναι ανάλογες 
με τον νιπτήρα που συνοδεύουν. 

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ. 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm, με εσωτερική διάμετρο για τις λεκάνες Φ100 mm και για 
τους νιπτήρες Φ40 mm. 

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

Τέλος το όλο δίκτυο θα καταλήγει σε αναμονή για τη σύνδεση  με το δίκτυο  πόλης  με  Φ100 mm. 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 

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

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

ΓΕΝΙΚΑ 

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

εσωτερικών εγκαταστάσεων και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους 
κανονισμούς της ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Έξω από κάθε αίθουσα, γραφείο ή W.C. σε υψηλό σημείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως με αναμονή 
ηλεκτρικού σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραμμής του υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική 3Χ4 mm2 και θα 
συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό, εφ’ όσον ζητηθεί. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED και, σε κάθε χώρο υγιεινής θα υπάρχουν 4 
φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED . Στις εισόδους των αιθουσών και των w.c. θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό 
σώμα τεχνολογίας LED . 

Τα φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται στα w.c. και γενικά σε εξωτερικό χώρο θα έχουν κατάλληλο βαθμό 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων.   

 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

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 τηλεφωνικού 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 
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με το τηλεφωνικό δίκτυο. 

Τέλος θα τοποθετηθούν ρευματοδότες για τα κλιματιστικά μηχανήματα. 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

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

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α , 250 V περιστροφικοί, ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για στεγανή εγκατάσταση 
χωνευτή. Οι διακόπτες των αιθουσών θα είναι κομμιτατέρ ενώ των γραφείων και W.C. απλοί. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

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

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα  σε  φορείς  διπλού Π,  ενδεικτικού τύπου 
STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλική πόρτα και με προστασία 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. 

Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων για την 
προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή που επιτρέπεται 
για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από χαλκό για τη γείωση και ζυγό για 
τις φάσεις και τον ουδέτερο. 

Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου για την σύνδεση των 
κυκλωμάτων. 

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα τηρηθούν οι εξής αρχές : 

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

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα ( διακόπτες, ασφάλειες ) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο 
άξονα του πίνακα. 

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 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 
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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 ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35 A 

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 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

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 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 αλεξικεραύνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το  πρότυπο  ΕΛΟΤ 1197. 

Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκισή με τη βοήθεια γυμνών αγωγών Φ 8 mm από κράμα 
αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50 εκ., που δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με 
το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη . 

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

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δώμα (στέγη) των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi)  
ή  χαλύβδινο  θερμά  επιψευδαργυρωμένο  αγωγό  Φ  8  mm. Ο αγωγός θα συγκρατείται με ανάλογου υλικού 
στηρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με την ανάλογη στεγανοποίησή τους. 

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες – γραφεία – wc σε σειρά (συστοιχία οικίσκων), θα έχουν συνέχεια 
μεταξύ τους οι αγωγοί προστασίας. 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Για μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο - WC .Το δίκτυο προστασίας ενώνεται σε δύο διαμετρικές θέσεις, με αγωγούς 
καθόδου από κράμα αλουμινίου (AlMgSi ) ή χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο από γυμνό αγωγό Φ 10 mm, 
όπου κάθε αγωγός καθόδου μετά των αντιστοίχων στηριγμάτων ανά 50 εκ καταλήγει σε ένα ειδικό φρεάτιο 
αλεξικεραύνου με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

Διευκρινίζεται ότι κάθε μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο – WC θα φέρουν δύο ειδικά φρεάτια αλεξικεραύνου με δύο 
χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

 

Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο έδαφος και μέχρι ύψους 2 m θα περιβληθεί με γαλβανισμένο 

σωλήνα Φ 1 1/4'’ . Ο σωλήνας αυτός πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρά του με πριόνισμα για τη δημιουργία 
διακένου αέρα προς αποφυγή παρασιτικού πουπινισμού της γραμμής καθόδου. 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικεραύνου, δηλαδή για μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο 
- WC δύο τουλάχιστον φρεάτια ανά αίθουσα, γραφείο ή W.C. με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται , με ειδικό γειωσόμετρο να ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 10 Ω. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα βεβαιώσει εγγράφως ότι η αντίσταση δεν είναι μεγαλύτερη από 10 
Ω. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες – γραφεία – wc σε σειρά (συστοιχία οικίσκων), ο 
αριθμός των φρεατίων με τα αντίστοιχα διπλά χάλκινα ηλεκτρόδια γείωσης ανά φρεάτιο, θα είναι τουλάχιστον όσος 
ο αριθμός των αιθουσών, ή γραφείων ή W.C. συν ένα. Στα σημεία σύνδεσης του αγωγού καθόδου με τα δύο 
ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικεραύνου θα τοποθετηθεί διμεταλλικό έλασμα για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 

Η θέρμανση των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με μονάδες θέρμανσης (θερμοπομποί – 

convertors) των 2000W κατάλληλα στερεωμένες ώστε να αποφεύγεται η κλοπή τους . 

Οι θερμοπομποί - convertors θα συνεργάζονται με θερμοστάτη χώρου και χρονοδιακόπτη. Ο αριθμός (των 

θερμοπομπών– convertors των 2000W έκαστος) για την αίθουσα διδασκαλίας θα προκύψει από την μελέτη της 

θέρμανσης για ζώνη Β 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ελήφθησαν υπ’ όψη ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/07-05-2018), η υπ’ αριθ. 
15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/24-11-2014), οι σχετικοί κανονισμοί του ΕΛΟΤ. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, που περιλαμβάνει πίνακα με μπαταρία, φαροσειρήνα, ανιχνευτής 
καπνού, μπουτόν πυρασφάλειας, επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 - αρθ. 5 απαιτούνται :  φωτιστικό 
ασφαλείας απλό πυροσβεστικό ερμάριο και πυροσβεστήρα κόνεως 6 kg. και σύστημα χειροκίνητου συναγερμού, το 
οποίο είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης   

 

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ –ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 
 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας Pa 6 kg/100m2 μικτής επιφάνειας 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. 

 

 

Α1. ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ («Τύπος Α»)  

Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας είναι 40.50 m2 (εξωτερικές διαστάσεις 6,00Χ6,75 m) 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. 

Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από όμοια μέρη, τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Τα μέρη 

που αποτελούν την κάθε αίθουσα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενα, για να υπάρχει η δυνατότητα της απρόσκοπτης 

μεταφοράς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. 

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

άδειας διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των μεταλλικών 

υποστυλωμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της οροφής, ήτοι δώδεκα (12) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα 

εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει 
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περίπου 20cm 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. 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει επιπλέον εσωτερική θύρα (ανοιγόμενη προς τα έξω) που θα οδηγεί από την αίθουσα 

διδασκαλίας στον προθάλαμο του χώρου υγιεινής.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  19.697,58  

                    (Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

 

Α2. ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - W.C. («Τύπος Γ»)  

 

Η Μονάδα των χώρων υγιεινής (w.c.) θα έχει εμβαδόν: 9,00 m2, με ελάχιστη εξωτερική διάσταση : 2,25 m περίπου. 

Θα έχει επίπεδη στέγη, με χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,10 m. 

β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2.70 m. 

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

αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της Μονάδας της Αίθουσας Διδασκαλίας ή Γραφείου. 

Σχετικά με το προστέγασμα της Κυρίας όψης, της προεξοχής της στέγης στην πίσω πλευρά καθώς και για τα σόκορα, 

ισχύουν όσα αναγράφονται στην § 2.1.6.των προδιαγραφών της ΚΤΥΠ Α.Ε. 

Όσον αφορά τα τοιχώματα της Μονάδας, στις μονώσεις δαπέδου και οροφής ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές 

παραγράφους της περιγραφής της Αίθουσας Διδ/λίας (βλ. § 2.1.3, 2.1.8, 2.1.9 των προδιαγραφών της ΚΤΥΠ Α.Ε.) καθώς 

και στην Η/Μ μελέτη. 

Η Μονάδα των χώρων υγιεινής αποτελείται από τις δύο (2) θέσεις w.c. με ελάχιστο εμβαδόν 

1.60 m2 έκαστος και τον χώρο για τους νιπτήρες. 

Η επικάλυψη του δαπέδου της μονάδας θα είναι από κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20Χ20 cm κατηγορίας σκληρότητος 

group 4, ελληνικής κατασκευής, επικολλημένα στο κόντρα πλακέ θαλάσσης με ειδική ελαστική κόλλα πλακιδίων ενδεικτικού 

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

Σε κάθε θέση w.c. θα υπάρχει λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου, με κάλυμμα, δοχείο (καζανάκι) χαμηλής πίεσης (βλ. σχετική § 

της Η/Μ μελέτης) και χαρτοθήκη μεταλλική επινικελωμένη. Στην περίπτωση που οι χώροι W.C. θα χρησιμοποιηθούν από 

παιδιά Νηπιαγωγείου, θα προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδών υγιεινής για νήπια. 

Προβλέπονται δύο (2) νιπτήρες κολονάτοι στον αντίστοιχο χώρο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην στήριξη των νιπτήρων 

και στην επαφή τους με το εξωτερικό πανό. 

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

Τα διαχωριστικά πανό των θέσεων των w.c. θα είναι ιδίας κατασκευής όπως αυτά των εξωτερικών τοιχωμάτων, θα έχουν 

πάχος 30 mm κατ’ ελάχιστον και θα απέχουν από το δάπεδο 20 cm περίπου μέχρι ύψους 220 εκ. περίπου. 

Οι εξώθυρες των w.c., χωρίς τζαμιλίκι, θα είναι ιδίας κατασκευής όπως οι πόρτες των αιθουσών (βλ. § 2.2.1.12 των 

προδιαγραφών της ΚΤΥΠ Α.Ε.). Θα έχουν διαστάσεις 0,80Χ2,20 m περίπου και θα ανοίγουν προς τα έξω. Οι εσώθυρες των 

w.c. διαστάσεων 0,70Χ2,20 m περίπου θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα απέχουν από το δάπεδο 20 cm περίπου δηλ. το 

φύλλο της πόρτας θα είναι 0,70Χ2,00. Η κατασκευή τους θα είναι ίδια όπως αυτή των εξωτερικών θυρών των w.c.  

Προτάσεις για χρήση υλικών που θα βελτιώνουν αυτά της προδιαγραφής, χωρίς διαφοροποίηση της προσφοράς, θα 

υποβάλλονται εγγράφως προς αξιολόγηση από την ΔΕΣ. Οι κάσες των θυρών εξ αλουμινίου θα στερεώνονται σε πλαίσιο 

μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ικανής αντοχής (ελάχιστη διάσταση κλειστής διατομής 100Χ40Χ2) χρώματος λευκού. 

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

των φεγγιτών, (ένας για κάθε θέση w.c.) οι οποίοι θα είναι όλοι ανά δύο επάλληλοι. Ελάχιστη διάσταση φεγγίτη:0,60Χ0,80 

m. Ο φωτισμός θα επιτυγχάνεται με έξι φωτιστικά σώματα πυράκτωσης (‘’χελώνες’’ με πλέγμα προστασίας) – 3 στην 

οροφή πάνω από κάθε χώρο w.c. και 3 πάνω από τον χώρο των νιπτήρων (βλ. και σχετική § της Η/Μ μελέτης). 

Η όλη σύνδεση των μονάδων W.C. θα εξασφαλίζει πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα. Τα επενδυτικά υλικά δαπέδων και 

τοίχων θα είναι αρίστης ποιότητας και θα εξασφαλίζουν και αυτά πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα καθώς και 

ανθεκτικότητα κατά την συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση. Κατά την κατάθεση των Τεχνικών Προσφορών θα πρέπει 

να υποβληθούν λεπτομέρειες κατασκευαστικές πο 
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υ αφορούν την πλήρη στεγανοποίηση του προσφερόμενου είδους, πλέον του προβλεπόμενου δείγματος. 

Ο χώρος υγιεινής θα είναι προσβάσιμος άμεσα από την αίθουσα διδασκαλίας και μέσω εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 

0,80Χ2,20 m περίπου ανοιγόμενης προς τα έξω και από εξωτερική πόρτα, ανοιγόμενης προς τα έξω, διαστάσεων 0,80Χ2,20 

περίπου  

  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  11.000,00  

                    (Ολογράφως)   :  ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  

 
Π. Φάληρο   31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (2) ΔΥΟ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(W.C.) 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 76.130,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.004 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ W.C. 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 
Ποσότητα  

 

 
μ.μ. 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ («Τύπος Α»)  

 
2 τεμ. 19.697,58 39.395,16 

2 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ W.C. («Τύπος Γ»)  

 
2 τεμ. 11.000,00 22.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 61.395,16 

 Φ.Π.Α 24% : 14.734,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   76.130,00 

  

 
Π. Φάληρο    31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (2) ΔΥΟ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(W.C.) 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 76.130,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.004 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια οικίσκων για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 
6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ). (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 

ΑΡΘΡΟ   2ο   Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις», 

του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, καθώς 
και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 

167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς». 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 
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του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 
(Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ   3ο   Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 76.130,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-
7331.004 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 133/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης της 3ης μερικής αναμόρφωσης 
ΔΠΦ οικ. έτους 2020 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων - δράση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με 
κωδικό έργου 2018ΣΕ04700041. 

ΑΡΘΡΟ   4ο   Συμβατικά στοιχεία. 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

Η προκήρυξη με τα προσαρτήματά της. 

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας. 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας. 

Το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ   5ο   Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 
29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με 
τα οποία ………………… «οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην 
οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης 

Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  
Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΑΡΘΡΟ   6ο   Εγγυήσεις. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ   7ο   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ   8ο   Τόπος παράδοσης-τοποθέτησης 

Ως χώρος τοποθέτησης των αιθουσών διδασκαλίας και των χώρων υγιεινής ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, έχει 
προσδιοριστεί ο αύλειος χώρος του  4ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου (συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό ), επί της 
οδού Αρματολών 9 (2 αίθουσες διδασκαλίας και 2 χώροι υγιεινής-w.c.) 

Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ   9ο   Χρόνος παράδοσης υλικών 

 Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει και να τοποθετήσει τα προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος.  

http://www.n4412.gr/prosartimaA_index.html#parartima_A_X
ΑΔΑ: 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ
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ΑΡΘΡΟ   10ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ   11ο   Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), αν δεν έχει καταλήξει σε 
ασφαλή συμπεράσματα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδόσεων του προμηθευόμενου υλικού. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν 

το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 
περαιτέρω ελέγχους. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά 
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art209
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art221_5
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σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή 
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν 
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 

κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 
εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του 
άρθρου 214 του Ν4412/2016. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται 
από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ 
έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για 
την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο 
του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή 
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για 
γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα 
της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Η παραλαβή μπορεί γίνεται είτε τμηματικά είτε συνολικά ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ   12ο   Χρόνος παραλαβής υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art208
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art71
ΑΔΑ: 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ
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ΑΡΘΡΟ   13ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 

αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ   14ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ   15ο   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών 
ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο   16ο   Ανωτέρα βία. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο   17ο   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art74
ΑΔΑ: 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ   18ο   Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ποιοτικών ελέγχων, καθώς και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
Π. Φάληρο    31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art206
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art207
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art213
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.360,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.003 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  64/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια εξοπλισμού δύο αιθουσών νηπιαγωγείου στα πλαίσια της δράσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 6Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ). (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 
του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 
Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. 
γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για 

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 
 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια: 
3. Εξοπλισμού δύο αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του  4ου Νηπιαγωγείου Π. 

Φαλήρου (συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό ), επί της οδού Αρματολών 9 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-7331.003 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 363/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 . 
 Η δράση θα  χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 2018ΣΕ04700041. 
 Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει 
τα προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.  
 Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 
 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39160000-
1 Σχολικά έπιπλα. 
 

Π. Φάληρο  31/07/2020 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.360,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.003 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Οι προδιαγραφές/πρότυπα που αναγράφονται παρακάτω στην «Τεχνική Προδιαγραφή – Τιμολόγιο Μελέτης», αφορούν στις 

προδιαγραφές και πρότυπα (EN ISO, CE κ.α.) τις οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τα αντικείμενο/είδη/κατασκευές και ΔΕΝ 

αποτελούν Δικαιολογητικά προς κατάθεση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.  

 
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από 

αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει 

το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

(δήλωση συμμόρφωσης CE) και ό,τι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης και τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 

16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, με την 

ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι 

προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

o ΥΑ  Ζ 3-5430  (ΦΕΚ  746   Β/22-4-2009)   «Ανώτατο   όριο   φορμαλδεΰδης   για   τα έπιπλα, διακοσμητικά   

αντικείμενα   και   πρώτες   ύλες    αυτών    σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων 

στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου». 

o ΥΑ  Ζ 3-818  (ΦΕΚ  1395  Β/14-7-2009  «Κατάλογος   ΕΛΟΤ / ΕΝ   προτύπων   –  Απαιτήσεις ασφάλειας   και   

επισήμανσης    για    τα    αντικείμενα    παιδικής    φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό» 

o Ε.Κ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και οι σχετικές οδηγίες 

o Ε.Κ.1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και οι 

σχετικές οδηγίες 

o Ε.Κ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΑΔΑ 

4Α1ΨΗ-ΛΧ) και οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και οδηγίες για τα υπόλοιπα υλικά που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, που θα συνοδεύονται από τεκμηρίωση καταλληλόλητας και 

δήλωση συμμόρφωσης. 

o Ε.Κ.178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 

ασφαλείας των τροφίµων και οι σχετικές οδηγίες 

o ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187/31-10-06)- Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 178/02, 

852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ 

 Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, 

καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το 

«ή το ισοδύναμό τους». 

 Τα προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι 

συναρμολογούμενα (για εύκολη μεταφορά και  παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά και ανθεκτικής 

κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-

4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να  προσκομίσουν όλοι οι 

συμμετέχοντες είναι: 

o Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

o Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 

14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή: 
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 Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 

 Αντοχή στη χάραξη: >2Nt 

 Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3 

 Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 

 Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείτε στα σόκορα 

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται 

από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). Επισημαίνεται ότι οι 

παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια. Επιπλέον, απαιτείται 

πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για: 

o  την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 

312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

o  Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι 

τοξική. 

o Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Οι περιγραφές των επίπλων, συσκευών και μικροσυσκευών, καθώς και όλου του λοιπού εξοπλισμού, είναι ενδεικτικές 

ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα. O ανάδοχος πριν την προμήθεια θα 

πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον 

διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης (μόνο όταν προβεί σε αλλαγή) με την περιγραφή, η 

επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά 

τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων. Όλα τα 

προϊόντα (τα νέα, τα οποία θα «αντιπροταθούν» από τον Ανάδοχο) θα έχουν εγγύηση κατά περίπτωση και τις 

απαραίτητες πιστοποιήσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης κτλ με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και μη προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, 

το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται. 

 Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν.3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή 

στην κάθε επιμέρους ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος 

εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε 

προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο 

εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που 

αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν 

έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο 

προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν.3043/2002). Ο Δήμος πληροφορεί τον 

προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν 

αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να  φροντίσει για την αποκατάσταση του 

ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και  δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργεί 

προληπτική συντήρηση, η οποία μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Δήμου. 

 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής και  αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα 

είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 . 

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και μπορούν να 

τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

Όλος ο εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή ατυχημάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια- 

μεταφορά, η συναρμολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα έπιπλα 

απαιτείται εγγύηση δύο (2) ετών, η οποία θα δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ή του 

κατασκευαστή ή και των δύο, και η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί ως δικαιολογητικό Συμμετοχής. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

1. Καρεκλάκια χρωματιστά νηπίων 

 Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. 

 Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. 

 Το κάθισμα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. 

 Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις. 

 Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα και όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. 

 Φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του. 

 Βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις εξωτερικές: 32 x 33 x 57 εκατοστά. 

 Ύψος : 31 εκατοστά 

 Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: EN 1728:2012 EN 1729-2:2012 A1:2005 EN 71-3:2013 A1:2014 - 
Τα είδη θα συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  100,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εκατό 
 
2. Τραπεζάκι μαργαρίτα  με ενδεικτικές διαστάσεις: 105Χ105Χ56εκ 

 Ο πεντάγωνος σκελετός του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκατοστά. 

 Το τραπέζι θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα. 

 Το καπάκι θα έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση 
φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος φορμάικας από χρωματολόγιο 25 χρωμάτων. 

 Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση 
στην αντοχή. 

 Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις: 105 x 105 x 56 εκατοστά. ύψος. 

 Το τραπέζι θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2014 και EN 71-2:2011 A1:2014 και EN 
71-3:2013 A1:2014 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   : 250,00    

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια πενήντα 
 

3  Παγκάκι νηπίων χρωματιστό 

 Ο σκελετός του αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και είναι κατασκευασμένος από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Ο πάτος του είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

 Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

 Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις: 100 Χ 36 Χ 32 εκ. ύψος καθίσματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  350,00  

                    (Ολογράφως)   :  Τριακόσια πενήντα  
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4. Πίνακας εργασιών 

 Πίνακας φελλού με πλαίσιο αλουμινίου.  

 Διαστάσεις: 150 x 90 εκατοστά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  200,00  

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια 
 

5.  Συρταριέρα νηπίων 

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, με ξύλινα ποδαράκια στο κάτω μέρος  

 12 συρτάρια με διακριτικά σήματα  

 Διαστάσεις: 78,5 x 53,5 x 62,5 εκ. ύψος  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  900,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εννιακόσια 
 

6. Bιβλιοθήκη χρωματιστή 

 Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή με πόρτες πάνω -κάτω διαστάσεων h180 x 60 x 36,8 με κλειδαριά και με μεταλλικό σύρτη 

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF 

 Βαμμένη με ζωηρά χρώματα 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 
 

7. Γραφείο νηπιαγωγού χρωματιστό 

 Τα ποδαρικά του θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Η μετόπη του, το καπάκι και το συρτάρι του από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλιοστά με επένδυση οξιάς. 

 Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Ο χώρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας έχει ένα ράφι και ένα συρτάρι. 

 Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά. 

 Διαστάσεις: 110 x 65 x 76 εκατοστά 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 

 

 
8. Καρέκλα νηπιαγωγού 

 Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα θα είναι 
από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.  

 Όλη η καρέκλα θα είναι λουστραρισμένη σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με 
έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής.  

 Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από δύο (2) πήχεις στο πάνω μέρος. Όλος 
ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλευμένα προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα νήπια.  

 Στην  καρέκλα δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα.  

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος: 40cm  Χ 40cm Χ 80,5cm  Ενδεικτικό ύψος καθίσματος : 45 cm 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  :  200,00  

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια 
 

9.  Μαγαζάκι μανάβικο 

 Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
χρωματιστή διακόσμηση  

 Θα έχει δύο κεκλιμένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών  

 Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα  είναι νερού, μη τοξικά.  

 Διαστάσεις: 67 x 55  

 Ύψος: 125 εκατοστά 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 

 
10.  Παιχνίδια - εξοπλισμός μανάβικου 

Εξοπλισμός μανάβικου περιλαμβάνει:  

ΕΝΑ ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

 Καφάσι ξύλινο 

 Από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

 Λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα 

 Διαστάσεις: 30 x 20 

 Ύψος: 10 εκατοστά 

ΕΝΑ ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 Καφάσι ξύλινο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

 Λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα 

 Διαστάσεις:30 x 20 

 Ύψος: 10 εκατοστά 

 Περιλαμβάνει πλαστικά λαχανικά 

ΜΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

 Ταμειακή μηχανή ξύλινη. 

 Διαστάσεις: 18 x 18 x 9,5 εκατοστά. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) εξοπλισμού που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη 

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  100,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εκατό 
 

Π. Φάληρο  31/07/2020 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.360,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.003 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 
Ποσότητα 

 
μ.μ. 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Καρεκλάκια χρωματιστά νηπίων  50 τεμ. 100,00 5.000,00 
2 Τραπεζάκι μαργαρίτα   10 τεμ. 250,00 2.500,00 
3 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  2 τεμ. 350,00 700,00 
4 Πίνακες εργασιών  2 τεμ. 200,00 400,00 
5 Συρταριέρα νηπίων  2 τεμ. 900,00 1.800,00 
6 Βιβλιοθήκη χρωματιστή  2 τεμ. 500,00 1.000,00 
7 Γραφείο νηπιαγωγού χρωματιστό  2 τεμ. 500,00 1.000,00 
8 Καρέκλα νηπιαγωγού  2 τεμ. 200,00 400,00 
9 Μαγαζάκι Μανάβικο  2 τεμ. 500,00 1.000,00 
10 Παιχνίδια-εξοπλισμός μανάβικου  2 τεμ 100,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14.000,00 

 Φ.Π.Α 24% : 3.360,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   17.360,00 

  

 
Π. Φάληρο   31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.360,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.003 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια εξοπλισμού δύο αιθουσών νηπιαγωγείου στα πλαίσια της 
δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ). (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 

ΑΡΘΡΟ   2ο   Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις», 

του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, καθώς 
και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς». 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 
(Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ   3ο   Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-
7331.003 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 363/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 . 

 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων - δράση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με 
κωδικό έργου 2018ΣΕ04700041. 

ΑΡΘΡΟ   4ο   Συμβατικά στοιχεία. 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

Η προκήρυξη με τα προσαρτήματά της. 

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας. 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας. 

Το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ   5ο   Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 

4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 
29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με 
τα οποία ………………… «οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην 
οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης 
Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  
Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΑΡΘΡΟ   6ο   Εγγυήσεις. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ   7ο   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ   8ο   Τόπος παράδοσης-τοποθέτησης 

Ως χώρος παράδοσης προμηθευόμενων των ειδών, έχει προσδιοριστεί ο χώρος του  4ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου 
(συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό ), επί της οδού Αρματολών 9 .  

Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 

 

ΑΡΘΡΟ   9ο   Χρόνος παράδοσης υλικών 

 Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει και να τοποθετήσει τα προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος.  
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ΑΡΘΡΟ   10ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ   11ο   Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), αν δεν έχει καταλήξει σε 
ασφαλή συμπεράσματα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδόσεων του προμηθευόμενου υλικού. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν 
το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 
περαιτέρω ελέγχους. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά 
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art209
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παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν 
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 
εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του 

άρθρου 214 του Ν4412/2016. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται 
από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ 
έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για 
την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο 
του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή 

διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για 
γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα 
της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Η παραλαβή μπορεί γίνεται είτε τμηματικά είτε συνολικά ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ   12ο   Χρόνος παραλαβής υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ   13ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 
αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ   14ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ   15ο   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών 
ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο   16ο   Ανωτέρα βία. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

Άρθρο   17ο   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art74
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ   18ο   Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ποιοτικών ελέγχων, καθώς και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
Π. Φάληρο    31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ 2ΟΥ-7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art206
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art207
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art213
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 132.432,00€ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/ 2020 Κ.Α.:61-7331.007 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια οικίσκων και εξοπλισμού για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», 
για το 2ο-7ο  Νηπιαγωγείο και το 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π. Φαλήρου. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 
 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία 
………………… «οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο 
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια: 
4. Τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλία  τύπου Α σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της 

Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), παράγραφος 1.3. 
5. Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας  
 Ως χώροι τοποθέτησης των αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, έχουν προσδιοριστεί οι αύλειοι 
χώροι των σχολείων:  
1- 2ο-7ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, επί της οδού Θησέως 37. (2 Προκατασκευασμένες Αίθουσες) 
2-     6ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, επί της οδού Τερψιθέας 41( 2 Προκατασκευασμένες Αίθουσες) 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 132.432,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-7331.007 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 133/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης 3ης μερικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΠΦ οικ. 

έτους 2020.  
 Η δράση θα χρηματοδοτηθεί απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 
46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 2020ΣΕ04700031. 
 
Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα 
προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.  
 Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44211000-2 
Προκατασκευασμένα κτίρια  και 39160000-1 Σχολικά έπιπλα. 
 

Π. Φάληρο  31/07/2020 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ 2ΟΥ-7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 132.432,00€ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/ 2020 Κ.Α.:61-7331.007 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αίθουσες θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. 

απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.), αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας μελέτης . 

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

αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 

του Δήμου Π. Φαλήρου. Μετά την εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες 

μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, κατά τις ανάγκες του Υπ. Παιδείας. 

 

Οι αίθουσες  θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες πολεοδομικές και πυροσβεστικές διατάξεις και θα μπορεί να 

εκδοθεί άδεια δόμησης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρεις μελέτες και να εκδώσει 1) Άδεια μικρής κλίμακας (Ν.4495/2017 

(ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα το αρ. 29, παρ. 

2)  και 2) το προβλεπόμενο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Π.Υ. με την παράλληλη 

συνδρομή του Δήμου (παροχή σχεδίων κλπ). Αναλυτικά θα προσκομιστεί, Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη 

των μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση των 

μονάδων αυτών, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη θερμομόνωσης (ΚΕΝΑΚ), ηχομόνωσης, παθητικής και 

ενεργητικής πυροπροστασίας, αποχέτευσης, υπολογισμού ψυκτικών φορτίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, 

αλεξικέραυνου και γενικώς οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί, υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές 

μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας. Η δαπάνη της σύνταξη των μελετών αυτών περιλαμβάνεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

Η κατασκευή των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια.  
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        2.                                ΟΜΑΔΑ Α  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Οι αίθουσες θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. 

απόφασης 273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.), αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας μελέτης . 

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

αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων. 

 

                   

2.1 Α1. ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ («Τύπος Α»)  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1.1. Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας είναι 40.50 m2 (εξωτερικές διαστάσεις 6,00Χ6,75 m) 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. 

 
2.1.2. Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από όμοια μέρη, τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Τα 

μέρη που αποτελούν την κάθε αίθουσα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενα, για να υπάρχει η δυνατότητα της 

απρόσκοπτης μεταφοράς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. 

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

ειδικής άδειας διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των 

μεταλλικών υποστυλωμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της οροφής, ήτοι δώδεκα (12) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη 

κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις. Το δάπεδο 

των μονάδων θα απέχει περίπου 20cm 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. 

 

 
2.1.3. 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 21461:2009 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 50 cm. Η 

αντοχή σε κινητό φορτίο είναι 350 kg/m2. Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) πανέλο 

πολυουρεθάνης πάχους 0,5Χ60Χ0,5 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm κατηγορίας E1WBP και στο τέλος 

επικολλημένο με ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο λινοτάπητα 2mm. Περιμετρικά της αίθουσας θα τοποθετηθούν τα 

αντίστοιχα από λινοτάπητα σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης του Δήμου. 

 
2.1.4. 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. 
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2.1.5. Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερις (4) κολώνες κλειστής διατομής 

(κατακόρυφα στοιχεία), διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κύρια κατακόρυφα στοιχεία 

τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου. 

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

συνδέεται με το πλαίσιο της οροφής. Η κατασκευή του προστεγάσματος καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συμβάλλει στην αισθητική αρτιότητα της κατασκευής. 

 
2.1.7. Τοιχώματα μονάδων: Κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πανέλα πετροβάμαβκα ελάχιστης πυκνότητας 120 

Kg/m3, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,033 kcal/h*m*°C 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 κι 

επαναχρησιμοποίησή τους. 

 
2.1.8.  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 θα γίνει με τρόπο που θα εξασφαλίζει 

σταθερότητα και στεγανότητα. 

 
2.1.9. Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού θερμομόνωσης ζώνης Β 

(σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων) 

2.1.10. Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας είναι αμφίπλευρη με παράθυρα (εμπρός) και φεγγίτες (πίσω) επιτυγχάνοντας 

παράλληλα το φυσικό αερισμό της. Οι φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων θα 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 και ηλεκτροστατικά 

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

 

2.1.11. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, 

ή άλλου καθ’ υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2.1.12. 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 διαστάσεων 1.95Χ1.20 m περίπου. 

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

από δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόμενα. 

 
2.1.14. Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m και ανοίγουν προς τα έξω. Έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου 

DOMUS και χειρολαβή, περιστρέφονται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο 

ασφαλή τρόπο χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες. Οι εξώπορτες έχουν 

ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι διπλό στο άνω μέρος (σύμφωνα με την παρ. 2.1.11. των 

προδιαγραφών της ΚΤΥΠ). 

Πάνω από την εξώπορτα θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης. 

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

με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50 mm, ή από αντίστοιχο 
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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. 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει επιπλέον εσωτερική θύρα (ανοιγόμενη προς τα έξω) που θα οδηγεί από την αίθουσα 

διδασκαλίας στον προθάλαμο του χώρου υγιεινής.  

 
2.1.15. Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών διδασκαλίας: Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες 

στον τοίχο έναντι του πίνακα διδασκαλίας.  

Θα έχουν φωτισμό με φωτιστικά LED (βλ. Η/Μ προδιαγραφές). 

Θα τοποθετηθούν μονάδες θέρμανσης (θερμοπομποί – convertors) των 2000W κατάλληλα στερεωμένες ώστε να 

αποφεύγεται η κλοπή τους (βλ. Η/Μ προδιαγραφές). 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας (βλ. Η/Μ προδιαγραφές § 2.4.3). 

 

2.2 ΒΑΦΕΣ  

2.2.1 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 πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες.  

Ολα τα ειδικά τεμάχια όπως κολώνες , αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδροροές, κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό 
και βαμμένα ηλεκτροστατικά. 

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

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, ή 
άλλης απόχρωσης καθ’ υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.3.1. Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλόλητας. 

 

2.3.2. Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασμένες βάσεις, οι οποίες 
(αγκυρώσεις) θα αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο). 

 

2.3.3. Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι μονάδες και των δύο τύπων θα αποτελούνται από πλάκα εκ beton C 
16/20 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχομένης εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και οπλισμένης με 2 πλέγματα Φ 10/15 
άνω και κάτω. Η κατασκευή της βάσεως δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Εάν υπάρχει ήδη στέρεο και 

ικανό δάπεδο να φέρει όλες τις φορτίσεις οι αίθουσες θα τοποθετούνται κατάλληλα επιπεδωμένες επάνω σε αυτό, με 
ο,τι υλικά και μικροϋλικά απαιτηθούν. 

2.3.4. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων, 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. 

 

2.3.5. Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα όπως αναφέρεται στην 
παρ. 2.13., 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. 

 

2.3.6. Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους γίνονται με συγκόλληση τόξου συνεχούς ραφής κατά 

DIN 4100, με ηλεκτρόδια Kb 7018. 

 

2.3.7. 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. 
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2.3.8. Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης (στα w.c.) των 

διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ κλπ), δεν αποτελούν μέρος της παρούσας 
Προμήθειας,. Ωστόσο υποχρέωση του αναδόχου είναι να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές και 
κατασκευές στις αίθουσες, ώστε αυτό να επιτευχθεί. 

 

2.3.9. Τα κατατιθέμενα prospectus, όταν αυτά ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, θα πρέπει να 
είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 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. 

 

2.3.10. Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

2.3.11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως οτι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία, 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους όπως ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης. 

2.3.12. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους τουλάχιστον τρία (3) 
χρόνια από την παραλαβή του. 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 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και  λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός 
των αναλώσιμων υλικών. Εκεί όπου 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.  

2.3.13. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
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2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, W.C. 

Γενικά 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα του εμπορίου που 
χρησιμοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και 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 κ.λ.π ,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. 

 

2.4.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

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

Θα υπάρχει αναμονή 3/4 “ με διακόπτης για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 

Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωμιωμένος. 

Β) ΚΡΟΥΝΟΙ 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση με ελαστικό 
σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα. 

Γ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ 

Οι νιπτήρες θα είναι κολονάτοι, κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, θα έχουν ορθογώνιο σχήμα με 
στρογγυλεμένες γωνίες και οι διαστάσεις θα είναι: 

Για το διδακτικό προσωπικό και μαθητές: 52Χ43 Για νήπια : 35Χ20 

Οι νιπτήρες φέρουν διάταξη για υπερχείλιση, διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση σαπουνιού και τρύπα για να 
προσαρμόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 1/2" και θα συνοδεύεται από τα εξής εξαρτήματα: 

Βαλβίδα εκκένωσης 

Παγίδα διαμέτρου Φ 1 1/4” για την σύνδεση του νιπτήρα με τον σωλήνα αποχέτευσης, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
που να καθαρίζεται εύκολα. 

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

Δ) ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα (σιφώνι) και θα 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Είδος W.C. Διαστάσεις 
(cm) 

Ύψος (cm) 

Διδακτικού προσωπικού- μαθητών 46Χ36 35 

Νηπίων 43Χ33 16 ή 35 

Θα συνοδεύονται επίσης από: 

Πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα 

Ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης  Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από πλαστικά 
καζανάκια και χαρτοθήκες. 

Ε) ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ 
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Θα χρησιμοποιηθούν δοχεία χαμηλής πίεσης από ενισχυμένο λευκό πλαστικό που τοποθετούνται πάνω στη λεκάνη. 

ΣΤ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ 

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

Ζ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 

Συνοδεύουν κάθε νιπτήρα. Θα έχουν πάχος 4 mm και φιλέτο πάχους 1cm, οι δε διαστάσεις τους θα είναι ανάλογες 
με τον νιπτήρα που συνοδεύουν. 

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ. 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm, με εσωτερική διάμετρο για τις λεκάνες Φ100 mm και για 
τους νιπτήρες Φ40 mm. 

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

Τέλος το όλο δίκτυο θα καταλήγει σε αναμονή για τη σύνδεση  με το δίκτυο  πόλης  με  Φ100 mm. 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 

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

 

2.4.2. 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 ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Έξω από κάθε αίθουσα, γραφείο ή W.C. σε υψηλό σημείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως με αναμονή 
ηλεκτρικού σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραμμής του υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική 3Χ4 mm2 και θα 
συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό, εφ’ όσον ζητηθεί. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED και ,σε κάθε χώρο υγιεινής θα υπάρχουν 4 
φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Στις εισόδους των αιθουσών Στην είσοδο του w.c.  υπάρχει επίσης ένα 
φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED. Τα φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται στα w.c. και γενικά σε εξωτερικό χώρο 
θα έχουν κατάλληλο βαθμό προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων.   

 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

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 τηλεφωνικού 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. 

ΑΔΑ: 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ



4
4  

Τέλος θα τοποθετηθούν ρευματοδότες για τα κλιματιστικά μηχανήματα. 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

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

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α , 250 V περιστροφικοί, ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για στεγανή εγκατάσταση 
χωνευτή. Οι διακόπτες των αιθουσών θα είναι κομμιτατέρ ενώ των γραφείων και W.C. απλοί. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Κάθε αίθουσα, γραφείο ή W.C. θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, κατασκευασμένο από 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα  σε  φορείς  διπλού Π,  ενδεικτικού τύπου 
STAB SIEMENS 8 GD3 με μεταλλική πόρτα και με προστασία 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. 

Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων για την 
προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή που επιτρέπεται 
για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από χαλκό για τη γείωση και ζυγό για 
τις φάσεις και τον ουδέτερο. 

Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου για την σύνδεση των 
κυκλωμάτων. 

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα τηρηθούν οι εξής αρχές : 

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

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα ( διακόπτες, ασφάλειες ) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο 
άξονα του πίνακα. 

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 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 A 

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 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

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 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 αλεξικεραύνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το  πρότυπο  ΕΛΟΤ 1197. 

Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκισή με τη βοήθεια γυμνών αγωγών Φ 8 mm από κράμα 

αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50 εκ., που δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με 
το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη . 

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

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δώμα (στέγη) των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi)  
ή  χαλύβδινο  θερμά  επιψευδαργυρωμένο  αγωγό  Φ  8  mm. Ο αγωγός θα συγκρατείται με ανάλογου υλικού 
στηρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με την ανάλογη στεγανοποίησή τους. 

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες – γραφεία – wc σε σειρά (συστοιχία οικίσκων), θα έχουν συνέχεια 
μεταξύ τους οι αγωγοί προστασίας. 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Για μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο - WC .Το δίκτυο προστασίας ενώνεται σε δύο διαμετρικές θέσεις, με αγωγούς 
καθόδου από κράμα αλουμινίου (AlMgSi ) ή χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο από γυμνό αγωγό Φ 10 mm, 
όπου κάθε αγωγός καθόδου μετά των αντιστοίχων στηριγμάτων ανά 50 εκ καταλήγει σε ένα ειδικό φρεάτιο 
αλεξικεραύνου με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

Διευκρινίζεται ότι κάθε μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο – WC θα φέρουν δύο ειδικά φρεάτια αλεξικεραύνου με δύο 
χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

 

Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο έδαφος και μέχρι ύψους 2 m θα περιβληθεί με γαλβανισμένο 
σωλήνα Φ 1 1/4'’ . Ο σωλήνας αυτός πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρά του με πριόνισμα για τη δημιουργία 
διακένου αέρα προς αποφυγή παρασιτικού πουπινισμού της γραμμής καθόδου. 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικεραύνου, δηλαδή για μεμονωμένη Αίθουσα - Γραφείο 
- WC δύο τουλάχιστον φρεάτια ανά αίθουσα, γραφείο ή W.C. με δύο χάλκινα ηλεκτρόδια γειώσεως ανά φρεάτιο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται , με ειδικό γειωσόμετρο να ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
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από 10 Ω. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα βεβαιώσει εγγράφως ότι η αντίσταση δεν είναι μεγαλύτερη από 10 
Ω. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τοποθετούνται αίθουσες – γραφεία – wc σε σειρά (συστοιχία οικίσκων), ο 
αριθμός των φρεατίων με τα αντίστοιχα διπλά χάλκινα ηλεκτρόδια γείωσης ανά φρεάτιο, θα είναι τουλάχιστον όσος 
ο αριθμός των αιθουσών, ή γραφείων ή W.C. συν ένα. Στα σημεία σύνδεσης του αγωγού καθόδου με τα δύο 
ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικεραύνου θα τοποθετηθεί διμεταλλικό έλασμα για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 

Η θέρμανση των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με μονάδες θέρμανσης (θερμοπομποί – 

convertors) των 2000W κατάλληλα στερεωμένες ώστε να αποφεύγεται η κλοπή τους . 

Οι θερμοπομποί - convertors θα συνεργάζονται με θερμοστάτη χώρου και χρονοδιακόπτη. Ο αριθμός (των 

θερμοπομπών– convertors των 2000W έκαστος) για την αίθουσα διδασκαλίας θα προκύψει από την μελέτη της 

θέρμανσης για ζώνη Β 

 

2.4.3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ελήφθησαν υπ’ όψη ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/07-05-2018), η υπ’ αριθ. 
15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/24-11-2014), οι σχετικοί κανονισμοί του ΕΛΟΤ. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

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

καπνού, μπουτόν πυρασφάλειας, επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 - αρθ. 5 απαιτούνται :  φωτιστικό 
ασφαλείας απλό πυροσβεστικό ερμάριο και πυροσβεστήρα κόνεως 6 kg. και σύστημα χειροκίνητου συναγερμού, το 
οποίο είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης   

 

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ –ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 
 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας Pa 6 kg/100m2 μικτής επιφάνειας 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. 

 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  19.700,00  

                    (Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
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3. ΟΜΑΔΑ Β  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

 
Οι προδιαγραφές/πρότυπα που αναγράφονται παρακάτω στην «Τεχνική Προδιαγραφή – Τιμολόγιο Μελέτης», αφορούν στις 

προδιαγραφές και πρότυπα (EN ISO, CE κ.α.) τις οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τα αντικείμενο/είδη/κατασκευές και ΔΕΝ 

αποτελούν Δικαιολογητικά προς κατάθεση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.  

 

  
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από 

αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει 

το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

(δήλωση συμμόρφωσης CE) και ό,τι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης και τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 

16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, με την 

ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι 

προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

o ΥΑ  Ζ 3-5430  (ΦΕΚ  746   Β/22-4-2009)   «Ανώτατο   όριο   φορμαλδεΰδης   για   τα έπιπλα, διακοσμητικά   

αντικείμενα   και   πρώτες   ύλες    αυτών    σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων 

στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου». 

o ΥΑ  Ζ 3-818  (ΦΕΚ  1395  Β/14-7-2009  «Κατάλογος   ΕΛΟΤ / ΕΝ   προτύπων   –  Απαιτήσεις ασφάλειας   και   

επισήμανσης    για    τα    αντικείμενα    παιδικής    φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό» 

o Ε.Κ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και οι σχετικές οδηγίες 

o Ε.Κ.1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και οι 

σχετικές οδηγίες 

o Ε.Κ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΑΔΑ 

4Α1ΨΗ-ΛΧ) και οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και οδηγίες για τα υπόλοιπα υλικά που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, που θα συνοδεύονται από τεκμηρίωση καταλληλόλητας και 

δήλωση συμμόρφωσης. 

o Ε.Κ.178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 

ασφαλείας των τροφίµων και οι σχετικές οδηγίες 

o ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187/31-10-06)- Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 178/02, 

852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ 

 Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, 

καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 

 Τα προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι 

συναρμολογούμενα (για εύκολη μεταφορά και  παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά και ανθεκτικής 

κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-

4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να  προσκομίσουν όλοι οι 

συμμετέχοντες είναι: 

o Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

o Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 

14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή: 

 Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 

 Αντοχή στη χάραξη: >2Nt 

 Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3 

 Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 

 Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείτε στα σόκορα 

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται 

από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). Επισημαίνεται ότι οι 

παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια. Επιπλέον, απαιτείται 

πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για: 
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o  την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 

312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

o  Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι 

τοξική. 

o Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Οι περιγραφές των επίπλων, συσκευών και μικροσυσκευών, καθώς και όλου του λοιπού εξοπλισμού, είναι ενδεικτικές 

ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα. O ανάδοχος πριν την προμήθεια θα 

πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον 

διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης (μόνο όταν προβεί σε αλλαγή) με την περιγραφή, η 

επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά 

τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων. Όλα τα 

προϊόντα (τα νέα, τα οποία θα «αντιπροταθούν» από τον Ανάδοχο) θα έχουν εγγύηση κατά περίπτωση και τις 

απαραίτητες πιστοποιήσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης κτλ με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και μη προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, 

το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται. 

 Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν.3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή 

στην κάθε επιμέρους ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος 

εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε 

προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο 

εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που 

αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν 

έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο 

προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν.3043/2002). Ο Δήμος πληροφορεί τον 

προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν 

αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να  φροντίσει για την αποκατάσταση του 

ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και  δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργεί 

προληπτική συντήρηση, η οποία μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Δήμου. 

 

 

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής και  αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα 

είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. 

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και μπορούν να 

τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

Όλος ο εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή ατυχημάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια- 

μεταφορά, η συναρμολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα έπιπλα 

απαιτείται εγγύηση δύο (2) ετών, η οποία θα δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ή του 

κατασκευαστή ή και των δύο, και η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί ως δικαιολογητικό Συμμετοχής. 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Β.1. Καρεκλάκια χρωματιστά νηπίων 

 Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. 

 Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. 

 Το κάθισμα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. 

 Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις. 

 Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα και όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. 

 Φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του. 

 Βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
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 Διαστάσεις εξωτερικές: 32 x 33 x 57 εκατοστά. 

 Ύψος : 31 εκατοστά 

 Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: EN 1728:2012 EN 1729-2:2012 A1:2005 EN 71-3:2013 A1:2014 - 
Τα είδη θα συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  100,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εκατό 
 
Β.2. Τραπεζάκι μαργαρίτα  με ενδεικτικές διαστάσεις: 105Χ105Χ56εκ 

 Ο πεντάγωνος σκελετός του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκατοστά. 

 Το τραπέζι θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα. 

 Το καπάκι θα έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση 
φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος φορμάικας από χρωματολόγιο 25 χρωμάτων. 

 Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση 
στην αντοχή. 

 Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις: 105 x 105 x 56 εκατοστά. ύψος. 

 Το τραπέζι θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2014 και EN 71-2:2011 A1:2014 και EN 
71-3:2013 A1:2014 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   : 250,00    

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια πενήντα 
 

Β.3  Παγκάκι νηπίων χρωματιστό 

 Ο σκελετός του αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και είναι κατασκευασμένος από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Ο πάτος του είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

 Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

 Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις: 100 Χ 36 Χ 32 εκ. ύψος καθίσματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  350,00  

                    (Ολογράφως)   :  Τριακόσια πενήντα  
Β.4. Πίνακας εργασιών 

 Πίνακας φελλού με πλαίσιο αλουμινίου.  

 Διαστάσεις: 150 x 90 εκατοστά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  200,00  

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια 
 

Β.5.  Συρταριέρα νηπίων 

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, με ξύλινα ποδαράκια στο κάτω μέρος  
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 12 συρτάρια με διακριτικά σήματα  

 Διαστάσεις: 78,5 x 53,5 x 62,5 εκ. ύψος  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  900,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εννιακόσια 
 

Β.6. Bιβλιοθήκη χρωματιστή 

 Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή με πόρτες πάνω -κάτω διαστάσεων h180 x 60 x 36,8 με κλειδαριά και με μεταλλικό σύρτη 

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF 

 Βαμμένη με ζωηρά χρώματα 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 
 

Β.7. Γραφείο νηπιαγωγού χρωματιστό 

 Τα ποδαρικά του θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Η μετόπη του, το καπάκι και το συρτάρι του από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλιοστά με επένδυση οξιάς. 

 Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

 Ο χώρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας έχει ένα ράφι και ένα συρτάρι. 

 Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά. 

 Διαστάσεις: 110 x 65 x 76 εκατοστά 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 

 

 
Β.8. Καρέκλα νηπιαγωγού 

 Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα θα είναι 
από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.  

 Όλη η καρέκλα θα είναι λουστραρισμένη σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με 
έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής.  

 Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από δύο (2) πήχεις στο πάνω μέρος. Όλος 
ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλευμένα προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα νήπια.  

 Στην καρέκλα δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα.  

 Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος: 40cm  Χ 40cm Χ 80,5cm  Ενδεικτικό ύψος καθίσματος : 45 cm 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  :  200,00  

                    (Ολογράφως)   :  Διακόσια 
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Β.9.  Μαγαζάκι μανάβικο 

 Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
χρωματιστή διακόσμηση  

 Θα έχει δύο κεκλιμένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών  

 Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα  είναι νερού, μη τοξικά.  

 Διαστάσεις: 67 x 55  

 Ύψος: 125 εκατοστά 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  500,00  

                    (Ολογράφως)   :  Πεντακόσια 

 
Β.10.  Παιχνίδια - εξοπλισμός μανάβικου 

Εξοπλισμός μανάβικου περιλαμβάνει:  

ΕΝΑ ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

 Καφάσι ξύλινο 

 Από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

 Λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα 

 Διαστάσεις: 30 x 20 

 Ύψος: 10 εκατοστά 

ΕΝΑ ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 Καφάσι ξύλινο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

 Λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα 

 Διαστάσεις:30 x 20 

 Ύψος: 10 εκατοστά 

 Περιλαμβάνει πλαστικά λαχανικά 

ΜΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

 Ταμειακή μηχανή ξύλινη. 

 Διαστάσεις: 18 x 18 x 9,5 εκατοστά. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) εξοπλισμού που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη 

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς)   :  100,00  

                    (Ολογράφως)   :  Εκατό 
 

 
Π. Φάληρο    31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ 2ΟΥ-7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 132.432,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.007 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 
Ποσότητα  

 

 
μ.μ. 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ («Τύπος Α»)  

 
4 τεμ. 19.700,00 78.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  78.800,00 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 
Ποσότητα 

 
μ.μ. 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Καρεκλάκια χρωματιστά νηπίων  100 τεμ. 100,00 10.000,00 

2 Τραπεζάκι μαργαρίτα   20 τεμ. 250,00 5.000,00 

3 Παγκάκι-νηπίων χρωματιστό  4 τεμ. 350,00 1.400,00 

4 Πίνακες εργασιών  4 τεμ. 200,00 800,00 

5 Συρταριέρα νηπίων  4 τεμ. 900,00 3.600,00 

6 Βιβλιοθήκη χρωματιστή  4 τεμ. 500,00 2.000,00 

7 Γραφείο νηπιαγωγού χρωματιστό  4 τεμ. 500,00 2.000,00 

8 Καρέκλα γραφείου νηπιαγωγού  4 τεμ. 200,00 800,00 

9 Μανάβικο  4 τεμ. 500,00 2.000,00 

10 Παιχνίδια-εξοπλισμός μανάβικου  4 τεμ 100,00 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 106.800,00 
 Φ.Π.Α 24% : 25.632,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   132.432,00 
  

 
Π. Φάληρο  31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ 2ΟΥ-7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 132.432,00€ 

 Κ.Α.:61-7331.007 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/ 2020 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια οικίσκων και εξοπλισμού για τη δράση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ 
Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», για το 2ο-7ο  Νηπιαγωγείο και το 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π. Φαλήρου. (ΥΠΟΕΡΓΟ 
1) 

ΑΡΘΡΟ   2ο   Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις», 

του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, καθώς 
και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς». 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

ΑΔΑ: 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ



5
4  

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 
(Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ   3ο   Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 132.432,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α: 61-
7331.007 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 133/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί  έγκρισης 3ης μερικής αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού ΔΠΦ οικ. έτους 2020.  

 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων - δράση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση 
ένταξης με κωδικό έργου 2020ΣΕ04700031. 

 

ΑΡΘΡΟ   4ο   Συμβατικά στοιχεία. 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

Η προκήρυξη με τα προσαρτήματά της. 

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας. 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας. 

Το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ   5ο   Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 και τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 
29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με 
τα οποία ………………… «οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην 
οποία ορίζονται τα εξής: «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης 
Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης  
Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΑΡΘΡΟ   6ο   Εγγυήσεις. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ   7ο   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ   8ο   Τόπος παράδοσης-τοποθέτησης 

Ως χώροι τοποθέτησης των αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, έχουν προσδιοριστεί οι 
αύλειοι χώροι των σχολείων:  

1- 2ο-7ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, επί της οδού Θησέως 37. (2 Προκατασκευασμένες Αίθουσες) 
2-     6ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, επί της οδού Τερψιθέας 41( 2 Προκατασκευασμένες Αίθουσες) 

Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων τοποθέτησης των αιθουσών. 

ΑΡΘΡΟ   9ο   Χρόνος παράδοσης υλικών 

 Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει και να τοποθετήσει τα προμηθευόμενα είδη (προκατασκευασμένες αίθουσες)  εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος.  

 

http://www.n4412.gr/prosartimaA_index.html#parartima_A_X
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ΑΡΘΡΟ   10ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ   11ο   Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), αν δεν έχει καταλήξει σε 
ασφαλή συμπεράσματα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδόσεων του προμηθευόμενου υλικού. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν 
το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 
περαιτέρω ελέγχους. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά 
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art209
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art221_5
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της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή 
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν 
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 

εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του 
άρθρου 214 του Ν4412/2016. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται 
από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ 
έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για 
την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο 

του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή 
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για 
γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα 
της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Η παραλαβή μπορεί γίνεται είτε τμηματικά είτε συνολικά ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ   12ο   Χρόνος παραλαβής υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Η παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art208
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art71
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ΑΡΘΡΟ   13ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 

αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ   14ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ   15ο   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών 
ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο   16ο   Ανωτέρα βία. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art74
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Άρθρο   17ο   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ   18ο   Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ποιοτικών ελέγχων, καθώς και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
Π. Φάληρο    31/07/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Με βαθμό Α'  

 

 
 
 

 

http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art203
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art206
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art207
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art213
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : …………………………. 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος   

Τηλ. : 213 2020250-247 
FAX : 213 2020359 

  

e-mail: 

evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr 

despoina.agorastou@palaiofaliro.gr 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με τη προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

διαδικασία βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 124 

του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 

220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) των δαπανών:   

1.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)»  με Κ.Α.: 61-7331.004 , αρ. μελέτης : 63/2020, 

προϋπολογισμού : 76.130,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ 

 

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»                             

με  Κ.Α.: 61-7331.003,  αρ. μελέτης : 64/2020, προϋπολογισμού : 17.360,00€ 

(συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ 

 

3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»             

με Κ.Α.: 61-7331.007, αρ. μελέτης : 66/2020, προϋπολογισμού 132.432,00€ 

(συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ 

για την δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προμήθεια αιθουσών 

σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών 

στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Έχοντας υπόψη :  

mailto:evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr
mailto:despoina.agorastou@palaiofaliro.gr
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1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Β/8/8/2016) 

και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄ Μέρος Β΄ άρθρο 24), τις 

διατάξεις του άρθρου 124 N. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο 

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) & 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 

ειδικότερα του αρ. 32 περίπτωση γ΄ της παρ. 2.  

3. Τον Ν. 3852/07-06/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010)  

 

4. άρθρο 24 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) όπου στο Μέρος Β  

«Άρθρο 24 

Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς 

εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών 

σταθμών 

1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την 

υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 

2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, 

συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και 

του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της 

περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση 

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά 

από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. 

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται 

για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.»  

5. Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70Α)…….. 
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…….«Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση 

έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται 

παρ. 1.α ως εξής: 

«1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της 

στέγασης μαθητών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες 

προκύπτουν συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως μετά από 

καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 

ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται από 

έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου ή 

από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήμου, καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών 

και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών 

μονάδων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις 

της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και 

βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη 

μεταφορά των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για 

προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης 

δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, 

προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους 

απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 

Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με 

τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται 

και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με 

δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης 

σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι ο 

αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί 

το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.». 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 

και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει 

ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: 

α) σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, β) σε μονάδες 

διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός 

αύλειος χώρος.». 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών 

αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό 

διάστημα των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόμητων 

οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
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Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, 

χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού 

χώρου.». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των 

αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του 

ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για 

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) 

ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της 

αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του 

Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.». 

6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και 

Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η 

απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα κάλυψης 

όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα 

ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος 

υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα 

υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού 

διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την 

έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και 

οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να 

υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο: 

αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις 

του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές 

σε γη και χρήμα.». 

7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί 

να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν 

ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι 

προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των 

τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται 

στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο 

έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του 

α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του 

άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).». 

8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=651%2F1977
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3467%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610%2F2019
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«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης 

αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.12.2020.». 

6. Την με αριθμ. 63/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)»  

 

7. Την με αριθμ. 64/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» 

 

 

8. Την με αριθμ. 66/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»              

 

για την δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια 

αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 

κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

9. Την υπ. αριθμ.  …………………Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι μελέτες, η εκτέλεση των προμηθειών με την προσφυγή 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, οι όροι της πρόσκλησης και η συγκρότηση 

της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης  

 

Σας καλούμε προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

για την ανάθεση των ανωτέρω προμηθειών υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη των υπ΄αριθμ. 

63/2020, 64/2020 & 66/2020 μελετών. 

Συγκεκριμένα σας καλούμε στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου στην οδό 

Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος την 10η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 π.μ. 

 

Προσκομίζοντας σε σφραγισμένους φακέλους στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 

εντός της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι τις 11:00 π.μ. υπόψη του 

προέδρου της επιτροπής διαπραγμάτευσης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

τα έντυπα οικονομικών προσφορών.  
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 Κριτήριο κατακύρωσης: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή  

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: 04/09/2020 

 Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών :  

τηλ.:  213 2020250, 247 και  

e-mail:evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr  

despoina.agorastou@palaiofaliro.gr  

 

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β. 
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