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ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ16+

Ηµεροµηνία: 27 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ16+, (πιν. 1)
ενδεικτικού προϋπολογισµού 12.800.00e πλέον Φ.Π.Α. και 15.872.00e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε
ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς :

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

� Η προσφορά υποβάλλεται για µόνο το σύνολο της προµήθειας/παροχής υπηρεσίας ,

� Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Κεντρικός Τοµέας Αθηνών,

� Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) µήνες από τη λήξη κατάθεσης
της προσφοράς,

� Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

΄Εξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Τετάρτη, 05– 05– 2021 και ώρα 16:30

Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση:

Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής.

Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια της
περίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο ϐ΄ της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄
147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων και µεταβατικών διατάξεων που
περιλαµβάνονται σε αυτόν.

Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους
2021.

http://www.ekfrasi.gr




Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση
η προσφορά του ϕορέα, δεν ϑα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό( εφόσον η προσφορά
αφορά µόνο το σύνολο της προµήθειας/παροχής υπηρεσίας ).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση που η
δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :

1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από την ηµερο-
µηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι ατοµική επιχείρηση
ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορφή της εταιρίας περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή
του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των
µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου ή σε πε-
ϱίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται ότι «δεν
συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νοµικού προσώπου η δήλωση αφορά το
σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονοµικού ϕορέα.

2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,

3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και

4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση όπου
ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. ΄Ολοι οι ενδιαφερόµενοι ϑα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειµένου να λάβουν γνώση του
αντικειµένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης των εγκα-
ταστάσεων.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, ϑα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την
ανάδοχο εταιρεία.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας ϐάσει των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ΄Α όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επί-
σης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί µέτρων ασφαλείας
και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχηµα
ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας (Π.∆. 17/96,
Π.∆.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.∆. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε ϕορά ισχύει.

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχολη-
ϑούν κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότου και ασφαλισµένων στο ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο
κατά νόµο ασφαλιστικό ϕορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδή-
ποτε ασφαλιστικό ϕορέα επιβληθεί σε ϐάρος του ΕΚΠΕΘΕ η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής
εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό.
Επισηµαίνεται δε ότι τα άτοµα που ϑα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειµένου
της παρούσας ϑα έχουν νόµιµο δικαίωµα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα.

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχηµα ήθελε
προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείµενης νοµοθεσίας και είναι µοναδικός





υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση οποιουδήποτε, για κάθε ϕύσεως και είδους Ϲηµιές, που
τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που ϑα χρησιµοποιήσει για την
εκτέλεση του ΄Εργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το ΕΚΠΕΘΕ να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ΄ αυτό το αντίστοιχο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων
τυχόν τόκων και εξόδων. Το ΕΚΠΕΘΕ δε ϕέρει καµία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού
που ϑα απασχοληθεί για την εκτέλεση του ΄Εργου.

6. ΄Ολα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισµός που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου
ϑα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώµατα και ϑα έχουν τις διαστάσεις και
τα ϐάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.
Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωµατικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισµός που υπέστη
Ϲηµιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιµών ϑα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύµφωνα µε
τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

7. Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισµός ϑα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατα-
σκευής. Η εγκατάσταση ϑα εκτελεστεί από ειδικευµένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούµενη
εργασία.

8. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του ΕΚΠΕΘΕ και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
των εργασιών, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του
χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. Πριν
από την παράδοση του έργου ϑα πρέπει , επίσης, να προσκοµίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του
εξοπλισµού σχετικά µε την εγκατάσταση, ϑέση σε λειτουργία, ϱυθµίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση
ϐλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των
εργασιών, εικονογραφηµένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, για όλα τα υλικά που ϑα εγκαταστή-
σει.

10. Εργασίες που προκαλούν όχληση (ϑόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) δεν ϑα εκτελούνται κατά τις ώρες της
κοινής ησυχίας, ή ανάλογα µε τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

11. Οι µεταφορές τυχόν αντικειµένων που υπάρχουν στους χώρους ϑα γίνουν µε ευθύνη του αναδόχου.
Η συγκέντρωση, αποκοµιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που ϑα προκύψουν από τις
εκτελούµενες εργασίες ϑα γίνεται µόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, µε ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου. Τα µπάζα ϑα συγκεντρώνονται και ϑα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες
στο χώρο προέλευσής τους και ϑα αποµακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε ϐράδυ. Οι
παραπάνω εργασίες ϑα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεµία όχληση στους υπόλοιπους
ενοίκους του κτηρίου. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται ϱητά η µεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή
µπαζών µε τους ανελκυστήρες.

12. Στα σηµεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η µεταφορά υλικών ϑα γίνεται µε
ιδιαίτερη προσοχή, προκειµένου να µην υπάρξουν Ϲηµίες στους ήδη διαµορφωµένους χώρους του
κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε Ϲηµιών ο ανάδοχος ϑα ϕέρει την απόλυτη
και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

13. Μετά το πέρας των εργασιών ϑα γίνει πλήρης καθαρισµός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστά-
σεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό,
καθαροί και έτοιµοι προς χρήση.

14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµη-
νία υπογραφής σύµβασης της εν λόγω προµήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέ-
ϱησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζοµένων 30 ηµερολογιακών ηµερών
ϑα επιβάλλεται ποινική ϱήτρα ίση µε 150e για κάθε ηµέρα.

15. Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, ϑα υποβάλει πλήρη
ϕάκελο, ο οποίος ϑα περιλαµβάνει :

(αʹ) Πλήρη, ¨Ως Κατεσκευάσθη¨ (as built) σειρά σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη
µορφή, µε αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τα ¨Ως Κατεσκευάσθη¨ σχέδια, ενδει-
κτικά ϑα περιλαµβάνουν, διάγραµµα ισχυρών ϱευµάτων, κατόψεις των χώρων του διαµερίσµατος
µε τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό, υλικά, εξαρτήµατα, καλωδιώσεις, γραµµές τροφοδοσίας κλπ.,
λεπτοµέρειες, λειτουργικά διαγράµµατα, µονογραµµικά σχέδια (πινάκων κλπ) και ότι άλλο α-
παιτηθεί για την λεπτοµερή αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων.





(ϐʹ) ΄Ολα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, έντυπα, ϐεβαιώσεις, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια
λειτουργίας κτλ των υλικών και εγκαταστάσεων.

(γʹ) Επίσης να γίνει σήµανση και ονοµαστική καταγραφή των ασφαλειών του πίνακα για κάθε χώρο
(εσωτερικών και εξωτερικών).

16. Ο ανάδοχος ως µοναδικός υπεύθυνος για την ασφαλή κατασκευή του έργου υποχρεούται να υποβάλλει
χωρίς επιπλέων αµοιβή υπογεγραµµένα τα πρωτόκολλα ΕΛΟΤ HD 384 που απαιτούνται και δείχνουν
την ασφαλή κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις εργασίες που ϑα γίνουν στους χώρους
που αναφέρονται

17. Η πληρωµή του αναδόχου ϑα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της ϐεβαίωσης
της αρµόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας
και εκτέλεσης εργασιών.

18. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν την οικονο-
µική τους προσφορά στο υπόδειγµα - έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η αποδοχή
των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου.
Η οικονοµική προσφορά στο υπόδειγµα έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ ϑα κατατεθεί σε κλειστό ϕάκελο µε
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση εντός του οριζόµενου από
την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήµατος, ϑα κηρύσσεται αυτοµάτως έκπτωτος.

20. Ως χρόνος εγγύησης και συντήρησης ορίζεται το διάστηµα των δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία πα-
ϱαλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που ϑα χρησιµοποιηθούν
υποστούν µερική ή ολική καταστροφή, που ϑα προκύψει από από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλ-
µατα τοποθέτησης/συνδεσµολογίας, από ελλιπή ή ελαττωµατικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται
να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, µε δικές του δαπάνες, µέσα στην σχετική προθεσµία που
ϑα τεθεί από το ΕΚΠΕΘΕ.

21. Το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωµα µε απόφασή του, να προχωρήσει στην µαταίωση της περιγραφό-
µενης προµήθειας -εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να
αιτιολογήσει την απόφασή του.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Συµµορφώνονται µε τους εξής κανονισµούς :

(αʹ) Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

(ϐʹ) ΄Ολα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νοµοθεσία.

(γʹ) Τους ισχύοντες κανονισµούς, των όρων της ∆ΕΗ.

(δʹ) Τους Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

2. Χρησιµοποιήσουν υλικά τα οποία ϑα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονι-
σµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους ϑα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιηµένος
για το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

3. Συµπεριλαµβάνουν στο κόστος του έργου στην οικονοµική προσφορά τους :

(αʹ) Την αποξήλωση των ήδη εγκατεστηµένων συστηµάτων και την µεταφορά αυτών σε χώρο που ϑα
ορισθεί από την επίβλεψη ή την απόρριψή τους.

(ϐʹ) Τα νέα προς εγκατάσταση υλικά.

(γʹ) Την εργασία εγκατάστασης των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιµών µέχρι ικανοποιητικής
λειτουργίας και παράδοσης του έργου.





Προετοιµασία εργασιών χρωµατισµού

Πριν την έναρξη των εργασιών, ϑα καλυφθούν µε χαρτοταινία ή ϑα αφαιρεθούν όλα τα τµήµατα των επιφα-
νειών που δεν ϑα χρωµατισθούν και έρχονται σε άµεση επαφή µε τις προς χρωµατισµό επιφάνειες (πλακίδια
πριζών, διακόπτες κτλ).

Τα δάπεδα ϑα προστατευτούν µε χοντρό οντουλέ (ϱολό), ενώ τα έπιπλα, όπως και κάθε άλλο αντικείµενο,
ϑα καλυφθούν µε νάιλον.

Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείµενα που µετακινήθηκαν ϑα επανατοποθετηθούν στις αρ-
χικές τους ϑέσεις, ενώ τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, οντουλέ κτλ) αφού αφαιρεθούν, ϑα
αποµακρυνθούν από το κτίριο µε ειδικούς πλαστικούς σάκους µε ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι ϑα
παραδοθούν καθαροί και ϑα δοθεί µεγάλη προσοχή στις περιοχές, που έχουν έρθει σε άµεση επαφή µε τις
χρωµατισµένες επιφάνειες, όπως τα κουφώµατα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) κτλ.

Χρωµατισµοί

΄Ολες οι επιφάνειες ϑα ελεγχθούν προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί ϑα γίνουν τα απαραίτητα
µερεµέτια µε χρήση ακρυλικού στόκου.

Επίσης ϑα σπατουλαριστούν τα µερεµέτια που προέκυψαν από τις εργασίες µε ακριλικό στόκο, ο οποίος
ϑα έχει άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα και µεγάλη αντοχή στα σκασίµατα προσδίδοντας µία λεία και
ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες ικανή να δεχθεί κατάλληλα το υπόστρωµα ϐάσεως και το πλαστικό
χρώµα. Η εργασία αυτή ϑα ολοκληρωθεί µε εξοµάλυνση των ατελειών µε τριβίδι για την επίτευξη απολύτως
λείας επιφάνειας.

Μετά το τρίψιµο, οι επιφάνειες των τοίχων ϑα καθαριστούν από τις σκόνες και ϑα περαστούν µια στρώση
ακρυλικό αστάρι νερού, ενδεικτικού τύπου SMALTOX hydro της VECHRO ή ισοδύναµου, άοσµο µε ισχυρή
πρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα,φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον, η αραίωση του οποίου ϑα γίνει
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προµηθεύτριας εταιρείας.

Τέλος όλες οι επιφάνειες ϑα χρωµατιστούν µε πλαστικό χρώµα σε δυο στρώσεις ενδεικτικού τύπου SMAL-
TOPLAST EXTRA ECO της VECHRO ή ισοδύναµου, σε απόχρωση επιλογής της επιτροπής παρακολούθησης.
΄Οπου απαιτείται, ϑα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσµα των τελικών
χρωµατισµών να είναι οµοιογενές, λείο και να µην ϕεγγίζει.

Σε κάθε περίπτωση τα χρώµατα ϑα πρέπει να έχουν µεγάλη καλυπτικότητα, να έχουν καλό στρώσιµο,
ώστε κατά το στέγνωµα του χρώµατος πάνω στην επιφάνεια του τοίχου να εξαφανίζονται τα µικρά εξογκώµατα
που δηµιουργούνται µε το πέρασµα του ϱολού δίνοντας µια λεία επιφάνεια, και µέχρι να στεγνώσει να µην
κάνει τρεξίµατα. Επίσης ϑα πρέπει να έχουν αντοχή στο πλύσιµο και τα ήπια καθαριστικά (το χρώµα ϑα
παραµένει σταθερό).

Τα υλικά που ϑα χρησιµοποιηθούν ϑα είναι άριστης ποιότητας, ϕιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον,
συµβατά µε το υπάρχον υλικό υποστρώµατος των εκάστοτε επιφανειών και σε κάθε περίπτωση ϑα προέρχο-
νται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικολογικό χρώ;α ακρυλικής ϐάσεως νερού για εσωτερική ϐαφή επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή
γυψοσανίδας

Βαφή µε οικολογικό χρώµα ακρυλικής ϐάσεως νερού κατάλληλο για την διακόσµηση και την προστασία
εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος ή επιχρίσµατος, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο ϕορέα
απονοµής οικολογικού σήµατος. Η προηγούµενη επεξεργασία καθώς και η επισκευή επιχρίσµατος (µέχρι
ποσοστό 5% της συνολικής επιφάνειας) περιλαµβάνεται στην Τιµή Μονάδος.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Αποξήλωση και αντικατάσταση επίτοιχων υφιστάµενων πινάκων, µε Γενικούς ∆ιακόπτες 40(Α). Στους νέους
πίνακες ϑα τοποθετηθούν υποχρεωτικά διακόπτες διαρροής έντασης.

Οι παροχές καθώς και οι αναχωρήσεις αυτών παραµένουν και συνδέονται στους νέους πίνακες.





Τα υλικά ϱάγας των υπαρχόντων πινάκων ϑα αντικατασταθούν από καινούργια των ίδιων ή ϐελτιωµένων
χαρακτηριστικών. Οι νέοι πίνακες ϑα έχει εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 50% για µελλοντική χρήση.

Προµήθεια λαµπτήρων, ϕωτιστικών σωµάτων µε λαµπτήρες τύπου LED (E27/840,12-13W, τουλάχιστον
1500 Lm, τουλάχιστον 20.000 h).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Οι διακόπτες ϑα είναι ονοµαστικής εντάσεως 10 Α, τάσεως 220 V, µε πλατύ πλήκτρο, τετράγωνοι,
τριµερείς, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι ϱευµατοδότες ϑα
είναι ΣΟΥΚΟ, ονοµαστικής εντάσεως 16 Α, τάσεως 220 V, τετράγωνοι, τριµερείς, κατάλληλοι για
επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι στεγανοί διακόπτες και ϱευµατοδότες ϑα έχουν
ϐαθµό στεγανότητας ΙΡ 44 κατά DIN 40050 και IEC 529. ΄Ολοι οι διακόπτες, ϱευµατοδότες, µπουτόν
κ.λ.π. ϑα είναι του ιδίου κατασκευαστή και του ίδιου οίκου και ϑα τύχουν πριν από την τοποθέτησή
τους της εγκρίσεως της επιβλέψεως.

2. Τα καλώδια ϑα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ για εσωτερικές ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.

3. ΄Ολες οι σωληνώσεις ϑα είναι πλαστικές και ορατές. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος ϑα οδεύουν σε ξε-
χωριστό σωλήνα και ϑα διακλαδίζονται σε ξεχωριστά κουτιά διακλάδωσης. Οι διαδροµές των σωλήνων
ϑα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες. Οι επακριβείς ϑέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σηµείων ϑα κα-
ϑορισθούν σε συνεργασία µε την επίβλεψη, την οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συµβουλεύεται
τακτικά. ΄Ολα τα ϕωτιστικά σώµατα ασφαλείας ϑα παραµείνουν στις υπάρχουσες ϑέσεις.

4. Οι πίνακες διανοµής ϑα αποτελούνται από µεταλλικό κουτί χαλυβδοελάσµατος D.K.P. και ϑα είναι
κατάλληλοι για την τοποθέτηση οργάνων µέσω ϕορέων σχήµατος ΩΜΕΓΑ. Η µετωπική του πλάκα ϑα
είναι επίσης χαλύβδινη, ϑα ϕέρει τις απαραίτητες οπές για τα όργανα του πίνακα και ϑα προσαρµόζεται
στο κουτί µέσω τεσσάρων χρωµιωµένων κοχλιών. Η µετωπική πλάκα κάτω από κάθε όργανο ϑα
ϕέρει πινακίδα και Ϲελατίνα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Το πάχος του ελάσµατος ϑα είναι
τουλάχιστον 1,25 χλδτ. Οι πίνακες ϑα είναι ϐαµµένοι από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώµα γκρι
σφυρήλατο και ϑα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης. ΄Ολα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης, όπως χαλύβδινα
ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π., ϑα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική
αντιδιαβρωτική προστασία. π.χ. γαλβάνισµα. Οι πίνακες ϑα ϕέρουν συλλεκτήρια µπάρα γειώσεως.
Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων ϑα είναι σύµφωνη προς τους Ελληνικούς και ∆ιεθνείς
Κανονισµούς. ΄Ολα τα υλικά των πινάκων ϑα είναι του ιδίου οίκου, ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία.
Το ηλεκτρολογικό υλικό ϑα είναι κατασκευασµένο από οίκο ο οποίος είναι πιστοποιηµένος κατά ISO
9001, ενώ όλα τα υλικά ϑα έχουν ένδειξη CE.

΄Ολα τα µεταλλικά µέρη της εγκαταστάσεως, όπως ϕωτιστικά σώµατα, ϱευµατοδότες, κ.λ.π. µηχανή-
µατα και συσκευές, ϑα συνδεθούν στο σύστηµα γειώσεως. ΄Ολα τα δίκτυα ϑα γειωθούν µε ανεξάρτητο
αγωγό γειώσεως, καταλήγοντας στη µπάρα γειώσεως του αντίστοιχου πίνακα από όπου ϑα αναχωρεί
η γενική γραµµή γείωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται :

� Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας επίτοιχα, υπο την οροφή µε όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα,
ϱάβδους ανάρτησης κλπ.

� Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας αναρτηµένη µε σιδηροκατασκευή

� Η εγκατάσταση των καλωδιώσεωνκαι σωληνωµάτων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας.

� Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας.

� Η εγκατάσταση των controllers και η ηλεκτρική τους σύνδεση.

� Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε ψυκτικό υγρό και ειδικό λιπαντικό έλαιο.

� Οι δοκιµές και ϱυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη λειτουργία





ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

Οι ϕορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6Κγ ϑα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας
A, B, C, και Ε δηλαδή πυρκαγιών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα και πάνω σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε τάση λειτουργίας µέχρι 1000 VOLT.

Το κυλινδρικό σώµα του πυροσβεστήρα ϑα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5
χιλ., και ϑα έχει υποστεί δοκιµασία σε υδραυλική πίεση 25 ατµ.

Η εκτόξευση της κόνεως ϑα γίνεται µε την πίεση CO2 που ϑα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο ϕιαλίδιο
µέσα στον πυροσβεστήρα. Το ϕιαλίδιο αυτό ϑα πρέπει να έχει υποστεί δοκιµασία σε υδραυλική πίεση 250
ατµ.

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα ϑα είναι υψηλής πιέσεως και ϑα ϕέρει στο άκρο του διάταξη
διακοπής της εκτοξεύσεως.

Η κατασκευή και η σήµανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) ϑα είναι απόλυτα σύµφωνοι µε
τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς (NHS 19 - 1972).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οπου εγκαθίστανται λήψεις τηλεφώνου - δεδοµένων ϑα γίνεται και η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

Τα καθίσµατα των λεκανών ευρωπαϊκού τύπου ϑα είναι πλαστικά ϐαρέως τύπου µε άσπρο χρώµα.

ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ

Οι χαρτοθήκες ϑα είναι µεταλλικές, κατάλληλες για επίτοιχη τοποθέτησηκαι ενδεικτικών διαστάσεων 15×15
εκ. Θα τοποθετηθεί µία δίπλα σε κάθε λεκάνη.

∆ΟΧΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ

Τα δοχεία ϱευστού σάπωνα ϑα είναι από πλαστικό κατάλληλα για τοποθέτηση δίπλα σε κάθε νιπτήρα.

Οι ποσότητες / εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 είναι οι µέγιστες. Οι τελικές ποσότητες ϑα
καθοριστούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πραλαβής του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην
κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες 09:00-15:00 και στα
τηλέφωνα 210 36 46 953.





Πίνακας 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή CPV Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σύνολο

Χρωµατισµοί Επιφανειών
Κερκύρας 45442110-1 m2 140 8.80 1 232.00

Σπετσών 45442110-1 m2 140 8.80 1 232.00
Ολυµπίων 45442110-1 m2 140 8.80 1 232.00
Αιγίνης 45442110-1 m2 140 8.80 1 232.00
Θύρες - παράθυρα 45442110-1 m2 39.6 8.00 316.80
Επισκευή ξυλίνων
(ντουλάπες)

45442110-1 m2 21.84 8.00 174.72

Χρωµατισµοί κιγκλιδω-
µάτων

45442110-1 µ.µ. 120 3.00 360.00

Μεταφορές επίπλων κ.α. 4 250.00 1 000.00
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Φωτιστικά Σώµατα
Σπετσών

45310000-3 τεµ 8 30.00 240.00

Φωτιστικά Σώµατα Κερ-
κύρας

45310000-3 τεµ 9 30.00 270.00

Φωτιστικά Σώµατα Ολυ-
µπίων

45310000-3 τεµ 8 30.00 240.00

Φωτιστικά Σώµατα Αιγί-
νης

45310000-3 τεµ 8 30.00 240.00

Λαµπτήρες Σπετσών 45310000-3 τεµ 10 5.00 50.00
Λαµπτήρες Κερκύρας 45310000-3 τεµ 10 5.00 50.00
Λαµπτήρες Ολυµπίων 45310000-3 τεµ 10 5.00 50.00
Λαµπτήρες Αιγίνης 45310000-3 τεµ 10 5.00 50.00
Επισκευή Ηλεκτρ. Πι-
νάκων

45310000-3 τεµ 4 150.00 600.00

Εγκατάσταση κλιµατ.
Μονάδων

42512000-8 τεµ 8 70.00 560.00

Φορητοί πυροσβεστήρες 35111320-4 τεµ 4 35.00 140.00
Εγκατάσταση δικτύου
Η/Υ

45310000-3 κ.α. 4 200.00 800.00

΄Ελεγχος εγκατάστασης 45310000-3 κ.α. 4 70.00 280.00
΄Ελεγχοι Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Σπετσών (υλικά & ερ-

γασία)
45332000-3 κ.α. 1 180.00 180.00

Κερκύρας (υλικά & ερ-
γασία)

45332000-3 κ.α. 1 180.00 180.00

Ολυµπίων (υλικά & ερ-
γασία)

45332000-3 κ.α. 1 180.00 180.00

Αιγίνης (υλικά & εργα-
σία)

45332000-3 κ.α. 1 180.00 180.00

Απρόβλεπτες Εργασίες (15%) 1,660.43
προ ΦΠΑ 12,729.95

ΦΠΑ 3,055.19
Σύνολο 15,785.14

Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 27/4/2021 πρόσκλησης
και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)




