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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:            
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5, 
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ, 
ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120,00 Μ2, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24%». 
 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1- Γενικά Στοιχεία Έργου 

 
1.1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων πρόκειται να εκτελέσει το έργο του θέματος 

και την ανάθεση σύμβασης, που αφορά στην επισκευή - ανακαίνιση του εσωτερικού και των όψεων του 

ισόγειου χώρου της κεντρικής εισόδου, επί της οδού Νίκης 5, του κτηρίου επί της Πλ.Συντάγματος, 

ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ, κάτοψης περίπου 120,00 μ2, προϋπολογισμού μελέτης  30.000,00 Ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24% (ήτοι 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

1.2. Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μπορούν να λάβουν μέρος διπλωματούχοι ή 

πτυχιούχοι Μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων και κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.   

1.3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν στο 

Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10551)  σφραγισμένο Φάκελο που θα 

αναγράφει τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, email, Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

αναφέροντας τον τίτλο: OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5, ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

        Αθήνα            :  12/10/2018 
        Αριθμ.Πρωτ.:  53618    
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ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ, ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120,00 Μ2, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%». 

Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαμβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού: 

 
1. Tο παρόν έντυπο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, σε κάθε 
σελίδα και συμπληρωμένο ιδιοχείρως με την Οικονομική του Προσφορά (σφραγίδα 
συμμετέχοντα και ποσό στη τελευταία σελίδα του παρόντος εντύπου). 

 
2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα με το οποίο να πιστοποιείται η ιδιότητά του 

συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανικός, ΕΔΕ ή 
κατασκευαστική εταιρεία). 

 
3. Τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 5 της  παρούσας. 

 
1.5. Η σύμβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον  συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ο οποίος θα 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες εργασίες συμφωνούν με τις 

Τεχνικές Απαιτήσεις του ΜΤΠΥ που περιγράφονται ενδεικτικά πιο κάτω.  

1.6. Πληροφορίες ή και διευκρινήσεις, για το πιο πάνω έργο και συνεννόηση για επίσκεψη στο 

έργο θα δίνονται από τη Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ (κ. Παν. Γκιόκας τηλ. 2131500117 τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

1.7. Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του Μ.Τ.ΠΥ. (Ισόγειο του 

κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 12 -18545 Αθήνα) είναι η 31η Οκτωβρίου 2018 μέχρι 14.00. 

 
3.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι πιο κάτω τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται, είναι συνδεδεμένες με τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια που συνοδεύουν το παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Οποιαδήποτε αναφορά σε εταιρείες, δεν 

αποτελούν δέσμευση αλλά βοήθημα προς κάθε συμμετέχοντα στον συνοπτικό διαγωνισμό για την 

καλύτερη οπτική της μορφής και απεικόνισης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι εργασίες και τα υλικά που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και 

εμφανίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) που συνοδεύουν την παρούσα Τεχνική 

Περιγραφή και θα εκτελούνται μετά την αποδοχή τους από την επίβλεψη είναι:  

 

3.1 ΜΑΡΜΑΡΑ 
 

3.1.1 Στα μάρμαρα δαπέδου της εισόδου (κάτοψη περίπου 120,00 m2) συμπεριλαμβανομένων των 

σκαλοπατιών (ρίχτι και πάτημα) μέχρι τον Α όροφο θα γίνει  τρίψιμο με νερόλουστρο για τον 

καθαρισμό του, στοκάρισμα όπου απαιτείται, αδιαβροχοποίηση και κρυσταλλοποίηση. 

Απαιτείται η χρήση χαρτοταινίας ή μουσαμά για την κάλυψη των σημείων που δεν μπορούν να 

απομακρυνθούν κατά το τρίψιμο μαρμάρων. 

3.1.2 Στις ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο ανοικτού χρώματος (επιφάνεια περίπου 110,00 m2) θα 
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γίνει τρίψιμο με μηχάνημα απορρόφησης σκόνης (αφού αφαιρεθούν τμηματικά και προσωρινά 

τα 900 περίπου βλήτρα στερέωσης), στοκάρισμα, λείανση, αδιαβροχοποίηση και στίλβωση. Η 

πιο πάνω επιφάνεια περιλαμβάνει και τις πλαϊνές επιφάνειες ανόδου και καθόδου της κλίμακας 

μέχρι τον Α όροφο και το Α Υπόγειο αντίστοιχα. Τα 900 περίπου βλήτρα στερέωσης θα 

επανατοποθετηθούν και στο τελείωμά τους θα τοποθετηθεί κολλητά με εποξική κόλα δύο 

συστατικών τετράγωνη ανοξείδωτη τάπα διαστάσεων περίπου 3Χ3 cm και πάχους 2 mm. 

3.1.3 Στις ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκούρου (μαύρου) χρώματος (επιφάνεια περίπου 35,00 

m2) εξαιρουμένων των μαρμάρων επένδυσης των ανελκυστήρων θα γίνει τρίψιμο με μηχάνημα 

απορρόφησης σκόνης (αφού αφαιρεθούν τμηματικά και προσωρινά τα βλήτρα στερέωσης), 

στοκάρισμα, λείανση, αδιαβροχοποίηση και στίλβωση και επανατοποθέτηση των βλήτρων 

στερέωσης. 

3.1.4 Καθαίρεση των υπαρχόντων σκούρων μαρμάρων (μαύρου) χρώματος (επιφάνεια περίπου 15,00 

m2) της επένδυσης των ανελκυστήρων και τοποθέτηση με εποξική κόλα τύπου Megapoxy PF 

νέων προλειασμένων σκούρων (μαύρων) μαρμάρων πάχους 2 cm τύπου Λειβαδιάς, κατόπιν 

συνεννόησης με την επίβλεψη. 

3.1.5 Σε όλα τα σκαλοπάτια (μέχρι τον Α  όροφο και το Υπόγειο) και σε όλο το πλάτος τους 

(αφήνοντας κενό από 2 cm εκατέρωθεν των άκρων τους) θα τοποθετηθούν αντιολισθητικές 

αυτοκόλλητες ταινίες μαύρου χρώματος τύπου 3Μ πλάτους 25 mm. 

 

3.2 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ τύπου KNAUF 

 

3.2.1 Καθαίρεση – τροποποίηση της υπάρχουσας ψευδοροφής (επιφάνεια περίπου 120,00 m2) από 

γυψοσανίδα και τοποθέτηση νέας με καθαίρεση ή τροποποίηση του υπάρχοντος σκελετού 

ανάρτησης. Θα ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, των γραμμικών 

αεραγωγών και τα ηλεκτρολογικά τα οποία θα διέρχονται από την ψευδοροφή και 

περιγράφονται πιο κάτω. To πάχος της γυψοσανίδας θα είναι 9 mm. Η ψευδοροφή βάφεται με 

δύο στρώσεις οικολογικό λευκό πλαστικό χρώμα τύπου Vivechrom αφού πρώτα περαστεί με 

αστάρι. 

3.2.2 Στην απέναντι πλευρά από την είσοδο επί της οδού Νικής στην θέση προθήκη έργου τέχνης, 

καθαιρείται τμήμα της υπάρχουσας επένδυσης από γυψοσανίδα για την δημιουργία εσοχής με 

διαστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης  καθώς επίσης και τοποθετείται επένδυση με 

γυψοσανίδα πάχους 9 mm στο περίγραμμα και την πλάτη της εσοχής. Η όλη επιφάνεια βάφεται 

με δύο στρώσεις οικολογικό λευκό πλαστικό χρώμα Vivechrom  αφού πρώτα περαστεί με 

αστάρι.  
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3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΆ   

3.3.1 Ισχυρά Ρεύματα 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών περιλαμβάνει τις καλωδιώσεις, τους διακόπτες, 

τους ρευματοδότες  και τα φωτιστικά σώματα. Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών θα 

εγκατασταθούν με καλώδια τύπου ΝΥΜ 3x1,5mm2 και ΝΥΜ 3x2,5 mm2 μέσα στην ψευδοροφή και 

όπου αυτό δεν είναι εφικτό  σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων 

105x50 mm. Οι κατεβασιές των καλωδίων (από την οροφή προς τους πίνακες , από οροφή προς 

διακόπτες κλπ) θα γίνουν μέσα σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων 

105x50 mm. Οι διακόπτες  των φωτιστικών σωμάτων και οι ρευματοδότες θα είναι τύπου 

εγκατάστασης σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.  

Ειδικά όσον αφορά τους ρευματοδότες προβλέπεται να τοποθετούνται τρείς (3) σε κάθε γραμμή (ΝΥΜ 

3x2,5mm2), η οποία θα ασφαλίζεται  από έναν  μικροαυτόματο των 16 Α.  

Επισημαίνεται ότι τα κυκλώματα των κυκλωμάτων φωτισμού είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα των 

πριζών, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται σύνδεση πρίζας σε κύκλωμα φωτισμού. 

Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων θα περιλαμβάνει την προμήθεια τους, την εγκατάσταση τους 

με όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικρουλικά (καλωδίωση, λαμπτήρες κλέμμες κλπ), τις δοκιμές τους 

και την παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Οι ενδεικτικοί τύποι των φωτιστικών σωμάτων είναι οι παρακάτω:   

1. Γραμμικό φωτιστικό σώμα χωνευτό τύπου NOTUS 16 STATUS με λαμπτήρα led G4,  (5 τεμ) 

2. Γραμμικό φωτιστικό σώμα αναρτώμενο  τύπου NOTUS 17 UP DOWN SP με λαμπτήρα led G4,  

(1 τεμ) 

3. Χωνευτό σποτ οροφής μονό κινούμενο τύπου STATUS 1F S.S LED (10 τεμ) 

4. Χωνευτό σποτ οροφής διπλό κινούμενο τύπου STATUS 2F S.S LED (8 τεμ) 

5. Χωνευτό σποτ οροφής τριπλό κινούμενο τύπου STATUS 3F S.S LED (4 τεμ) 

6. Απλίκα τοίχου τύπου  DEUS B2 230V R7S LARGE (2τεμ) 

7. Ταινία led 9,6W, 24V με προφίλ  ψήκτρας  αλουμινίου, συνοδευόμενη από ακροδέκτες και 

τροφοδοτικό ( ~60m) 

Η τελική επιλογή των φωτιστικών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 

 Όλα τα πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων 105x50 mm θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εγκατάσταση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θα 

είναι κατάλληλα για τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών, τηλεφωνικών λήψεων κλπ με αφαιρετό 
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κάλυμμα και θα υπάρχουν τα κατάλληλα διαχωριστικά εξαρτήματα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και 

τα λοιπά ειδικά εξαρτήματα όπως καμπύλες, γωνιές, στηρίγματα. Τα κανάλια και τα ενσωματούμενα 

υλικά θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και θα φέρουν σήμανση CE. Η τοποθέτηση 

των ρευματοδοτών και των διακοπτών θα γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, για να μην υπάρξουν φθορές και να εξασφαλίζεται η ομαλή κάμψη των καλωδίων. Τα 

κανάλια θα είναι έτοιμα για τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  Όπου 

απαιτηθεί θα τοποθετηθούν επιδαπέδια κανάλια κατάλληλων διαστάσεων για την όδευση των 

καλωδίων. 

Στους ηλεκτρικούς πίνακες του Ισογείου θα τοποθετηθούν οι απαραίτητοι μικροαυτόματοι προκειμένου 

να τροφοδοτήσουν τον φωτισμό και τους ρευματοδότες. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 

‐ Τρείς (3)  γραμμές φωτισμού κάθε μια από τις οποίες θα ασφαλίζεται με έναν μικροαυτόματο 

των 10 Α 

‐ Μια (1) γραμμή ηλεκτροδότησης του μηχανήματος Scanner το οποίο θα ασφαλίζεται με τον 

ανάλογο μικροαυτόματο 

‐ Μια (1) γραμμή ηλεκτροδότησης του για το αναβατόριο ΑΜΕΑ το οποίο θα ασφαλίζεται με τον 

ανάλογο μικροαυτόματο 

‐ Τρεις (3) γραμμές ρευματοδοτών  κάθε μια από τις οποίες θα ασφαλίζεται με έναν 

μικροαυτόματο των 16 Α για τις ανάγκες της reception 

Όλοι οι μικροαυτόματοι θα είναι τύπου ΑΒΒ, χαρακτηριστικής Β, αντοχής σε βραχυκύκλωμα 6 ΚΑ και 

θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε μεταλλικό πίνακα διανομής. Στην εργασία τοποθέτησης 

περιλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά και βοηθητικά υλικά για εργασίες τέτοιου είδους. 

3.3.2 Ασθενή ρεύματα 

Τα καλώδια των ασθενών ρευμάτων που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου UTP cat6,  4 ζευγών και θα 

εγκατασταθούν μέσα στην ψευδοροφή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό  σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικού 

τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων 105x50 mm. Οι κατεβασιές των καλωδίων (από την οροφή προς τους 

πίνακες , από οροφή προς διακόπτες κλπ) θα γίνουν μέσα σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου 

LEGRAND DLP διαστάσεων 105x50mm. Όλες οι γραμμές θα ξεκινούν από το rack Ισογείου και θα 

καταλήγουν σε δύο (2)  πρίζες RJ11 κατάλληλες για τοποθέτηση σε κανάλια ενδεικτικού τύπου 

LEGRAND DLP διαστάσεων 105x50 mm. Οι πρίζες θα φέρουν ετικέτες όπου θα  αναγράφεται 

ευδιάκριτα  η ονοματολογία τους.  

Οι καλωδιώσεις και το monitor από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα πρέπει να μεταφερθούν , σε 

συνεργασία με την εταιρεία που τα συντηρεί, στον χώρο της reception. 
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Επίσης στον χώρο της reception θα μεταφερθούν τα χειριστήρια του Συναγερμού, πάντα σε συνεννόηση 

με τις εταιρείες που τα συντηρούν.   

3.3.3 Κλιματισμός  

 Αφαίρεση της υπάρχουσας Καναλάτης Μονάδας Κλιματισμού μετά του δικτύου αεραγωγών της από την 

είσοδο του κτηρίου επί της οδού Νίκης 5 (οροφή χώρου ελέγχου), και επανατοποθέτηση της με νέο 

δίκτυο αεραγωγών στην οροφή της θέση του χώρου υποδοχής (βλέπε Αρχιτεκτονικά σχέδια). Επιπλέον θα 

τοποθετηθούν γραμμικές εσχάρες στομίων αερισμού όπως αυτές εμφαίνονται ενδεικτικά στα 

Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 

3.3.4 Ανελκυστήρες 

Αφαίρεση των υπαρχόντων κομβιοδόχων και φωτεινών ενδείξεων των Ανελκυστήρων του κτηρίου και 

αντικατάστασή τους με τους προτεινόμενους στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 

3.4 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

3.4.1 Eίσοδος επί της οδού ΝΙΚΗ 5, είσοδος από την εσωτερική στοά του κτηρίου και εσωτερικός 

χώρος. 

3.4.1.1 Ανύψωση τμήματος περίπου 1,00 m2 του δαπέδου στην θέση «Έργο τέχνης» δίπλα στον μονό 

ανελκυστήρα κατά περίπου 30 cm, έτσι ώστε να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το υπάρχον δάπεδο 

στην πιο πάνω θέση. Θα τοποθετηθεί τελική επικάλυψη μαρμάρου πάχους 2cm όμοιο με το 

υπάρχον. Η ανύψωση του τμήματος δαπέδου θα γίνει με χαλίκι 3Α μέχρι ύψους 21 cm, πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας C12/15 με οπλισμό πλέγμα Τ131 και τελική επικάλυψη με 

κολλητό μάρμαρο. Το πλαινό κάθετο τμήμα θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C12/15 

με οπλισμό πλέγμα Τ131 πάχους 5 cm και  τελική επικάλυψη με κολλητό μάρμαρο. Θα 

τοποθετηθεί επιπλέον λάμα σχήματος Τα από αλουμίνιο  

3.4.1.2  Καθαίρεση της υπάρχουσας Υάλινης πρόσοψης της εισόδου επί της οδού Νίκης 5 και τοποθέτηση 

νέας με αντιβανδαλιστικά κρύσταλλα triplex πάχους 12 mm. H δίφυλλη θύρα εισόδου θα έχει 

διαστάσεις περίπου 1,80 Χ 2,10 m με σταθερό υαλοπέτασμα περίπου 3,50 Χ2,10. 

3.4.1.3  Μετά την καθαίρεση της υπάρχουσας Υάλινης πρόσοψης θα ανεγερθεί τμήμα τοιχοποιίας από 

οπτοπλινθοδομή περίπου 3,50 Χ 0,90 m και πάχους 0,20 m, επί της οποίας θα τοποθετηθεί το 

σταθερό υαλοπέτασμα διαστάσεων περίπου 3,50 Χ2,10. Το πιο πάνω τμήμα τοιχοποιίας αφού 

σοβατιστεί θα επενδυθεί με φύλο Αλουμινίου όμοιο με την υπάρχουσα πρόσοψη του κτηρίου. 

3.4.1.4  Επί των υαλουργικών τοποθετούνται εσωτερικά οριζόντιες λωρίδες ημιδιάφανων μεμβρανών 

πλάτους 5 cm αφήνοντας κενό πλάτους 5 cm. 
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3.4.1.5  Επί των υπαρχόντων υαλοπετασμάτων της στοάς του κτηρίου τοποθετούνται εσωτερικά λωρίδες 

ημιδιάφανων μεμβρανών πλάτους 5 cm αφήνοντας κενό πλάτους 5 cm. 

3.4.1.6   Καθαίρεση της υπάρχουσας εξωτερικής υάλινης πρόσοψης της δεύτερης εισόδου επί της 

εσωτερικής στοάς του κτηρίου. 

3.4.1.7  Καθαίρεση της υπάρχουσας δεύτερης εσωτερικής υάλινης εισόδου της δεύτερης εισόδου επί της 

εσωτερικής στοάς του κτηρίου. 

3.4.1.8  Τοποθέτηση νέας εσωτερικής υάλινης εισόδου της δεύτερης εισόδου επί της εσωτερικής στοάς 

του κτηρίου, με  αντιβανδαλιστικά κρύσταλλα triplex πάχους 12 mm. H δίφυλλη θύρα εισόδου θα 

έχει διαστάσεις περίπου 2,80 Χ 1,75 m με σταθερό πλαινό περίπου 0.30 m από διπλή ανθυγρή 

Γυψοσανίδα πάχους 12mm X 2 η οποία αφού περαστεί με αστάρι με δύο στρώσεις ακρυλικό 

χρώμα επιλογής της επίβλεψης. 

3.4.1.9  Καθαίρεση του υπάρχοντος χωρίσματος και της θύρας του βοηθητικού χώρου της κάτοψης του 

κτηρίου και τοποθέτηση νέου από κρύσταλλο triplex πάχους 8 mm υάλινου διαστάσεων περίπου 

1,85Χ2,80 m με μονή θύρα διαστάσεων 0,90 Χ 2,10 m. To άνω σταθερό τμήμα αποτελείται από 

γυψοσανίδα πάχους 5 mm, η οποία βάφεται αφού περαστεί με αστέρι με πλαστικό χρώμα 

επιλογής της επίβλεψης. Το πιο πάνω νέο χώρισμα θα είναι είτε αμμοβολημένο είτε με επένδυση  

ημιδιαφανής μεμβράνης εσωτερικά του βοηθητικού χώρου.  

3.4.10 Τροποποίηση των όψεων του κτηρίου επί της οδού Νίκης 5 και επί της εσωτερικής στοάς του με 

τοποθέτηση μεταλλικών εσχαρών όπως εμφαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Οι εσχάρες επί 

της εσωτερικής στοάς του κτηρίου θα χρησιμοποιηθούν και ως στόμιο προσαγωγής αέρα από το 

κλιματιστικό. 

3.5 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ – ΕΠΙΠΛΑ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
3.5.10 Τοποθέτηση στον χώρο υποδοχής 28 τεμαχίων ξύλινων διατομών διαστάσεων 4,50 cm X 7 cm 

από εμποτισμένο φιλανδικό πεύκο το οποίο θα βαφεί με ματ οικολογικό βερνίκι απόχρωσης 

που θα οριστεί από την επίβλεψη. Κάθε τεμάχιο αποτελείται από ένα κάθετο υποστύλωμα 

ύψους περίπου  2,80 μ και μία οριζόντια δοκό μήκους περίπου 4,20 m, τα οποία ενώνονται υπό 

γωνία καρφωτά και κολλητά με ξυλόκολα. Η έδραση των υποστυλωμάτων θα γίνει με 4 

ανοξείδωτες μεταλλικές λάμες ποιότητας AISI 316, L διατομής 4Χ4 cm πάχους 3 mm η οποία 

θα κοχλιωθεί στο δάπεδο του κτηρίου με ούπα και δύο βίδες μήκους 5 cm και με δύο ξυλόβιδες 

μήκους 4 cm σε κάθε ξύλινο υποστύλωμα. 

Η κάθε δοκός θα αναρτηθεί από τον σκελετό της ψευδοροφής, με λεπτό συρματόσχοινο στην 

θέση των 4,00 m του μήκους τους από τα υποστυλώματα με τα οποία συνδέεται. 

 
3.5.11 Τοποθέτηση στην θέση του μονού ανελκυστήρα (Χώρος Ασφαλείας ελέγχου – Έργο τέχνης), 
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30 τεμαχίων ξύλινων διατομών διαστάσεων 4,50 cm X 7 cm (15 τεμάχια ανά πλευρά) από 

εμποτισμένο φιλανδικό πεύκο το οποίο θα βαφεί με ματ οικολογικό βερνίκι απόχρωσης ξύλου 

που θα οριστεί από την επίβλεψη. Κάθε τεμάχιο αποτελείται από ένα κάθετο υποστύλωμα 

ύψους περίπου  2,80 μ. Η έδραση των υποστυλωμάτων θα γίνει με 3 ανοξείδωτες μεταλλικές 

λάμες ποιότητας AISI 316L διατομής 4Χ4 cm πάχους 3 mm, οι οποίες θα κοχλιωθούν στο 

δάπεδο του κτηρίου με ούπα και το άνω τμήμα του στην τοιχοποιία  του κτηρίου με τον ίδιο 

τρόπο. 

3.5.12 Κατασκευή και τοποθέτηση δύο επίπλων σύμφωνα με το αντίστοιχο αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

Ειδικότερα τα κάθετα τμήματα των επίπλων θα γίνουν από σουηδικό ξύλο πάχους 22mm με 

επένδυση καπλαμά πάχους 0,6 mm, οι οριζόντιες επιφάνειες θα γίνουν από σουηδικό ξύλο 

πάχους 30 mm με επένδυση καπλαμά πάχους 0,6 mm. Επί των οριζοντίων επιφανειών επιπλέον 

θα τοποθετηθεί διαφανές μπιζουτέ υάλινο κάλυμμα πάχους 4 mm. Tα χρώματα του καπλαμά 

θα επιλεγούν από την επίβλεψη του έργου. Ειδικά στο έπιπλο του χώρου ασφαλείας τα κάθετα 

τμήματα του επίπλου θα έχουν πάχος 30 mm. 

 
3.5.13 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ορθογωνικών ζαρντινιερών από γαλβανιζέ λαμαρίνα 

βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε RAL απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια του Παραρτήματος Α. Οι διαστάσεις των ορθογωνικών ζαρντινιερών από 

γαλβανιζέ λαμαρίνα είναι 7,00 Χ 0,60 m και 7,00 Χ 0,60 m 2,50 Χ 0,40 m αντίστοιχα και 

ύψους 35 cm. Λόγω του μεγάλου μήκους οι ζαρντινιέρες θα αποτελούνται από 4 τεμάχια με 

μήκος 1,75 m έκαστο για την διάσταση των 7,00 m και δύο τεμάχια με μήκος 1,25 m έκαστο 

για την διάσταση των 2,50 m. Κάθε τεμάχιο θα φέρει από ένα εσωτερικό χώρισμα από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm (δίχωρο τεμάχιο). Οι ζαρντινιέρες θα έχουν πάχος 

τουλάχιστον 2 mm και συνεχείς ραφές (όχι τσιμπήματα) στις ενώσεις τους, θα κατασκευαστούν 

με χείλος στην περίμετρο του άνω χείλους τους και θα φέρουν μεταλλικούς αντάπτορες στο 

κάτω μέρος τους για την σύνδεση με λάστιχο ύδρευσης. Στις ζαρντινιέρες θα τοποθετηθεί 

σύστημα αυτοποτισμού  τύπου  LECHUZA στις θέσεις φύτευσης των φυτών. Στις ζαρντινιέρες 

θα τοποθετηθεί φυτόχωμα εσωτερικού χώρου (τουλάχιστον 30 lt ανα ζαρντινιέρα και φυτά 

εσωτερικού χώρου (προτείνονται 3 φτέρες ανά ζαρντινιέρα). 

 
3.5.14 Προμήθεια και τοποθέτηση δύο διαφανών πινακίδων από plexiglass διαστάσεων 0,80 Χ 2,60 m 

και πάχους 5 mm έκαστη, με εκτύπωση (είτε μεταξοτυπία είτε με αυτοκόλλητο) που αφορά 

στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτήριο. Η τοποθέτηση των πιο πάνω πινακίδων θα γίνει με 

έξι ανοξείδωτους αποστάτες 1 cm, στις θέσεις Πίνακα Ανακοινώσεων και πληροφορίες κτηρίου 

αντίστοιχα. 

 
3.5.15 Αφαίρεση από την είσοδο του κτηρίου επί της οδού Νίκης 5 του αναβατορίου των ΑΜΕΑ, 

αποθήκευσή του στο Α υπόγειο και επισκευή με ρητίνη αντίστοιχου χρώματος με τις 
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επικαλύψεις του  δαπέδου και των πλαινών θέσεων των οπών τοποθέτησης του. 

 
3.5.16 Τοποθέτηση 1,50 m κουπαστής αλουμινίου με ανοδίωση τύπου inox, στην θέση αποξήλωσης 

του αναβατορίου των ΑΜΕΑ στη σκάλα ανόδου απέναντι από το χώρο ελέγχου του κτηρίου, 

με στηρίγματα τύπου aluminco F50. Η  κουπαστή θα έχει διάμετρο 50 mm, πάχος 1,50 mm και 

θα περιλαμβάνει τάπες τελειώματος και στηρίγματα. 

 
3.5.17 Συντήρηση (απόξεση και βαφή) της υπάρχουσας κουπαστής ανόδου του κεντρικού 

κλιμακοστασίου προς τον Α΄ όροφο του κτηρίου. 

4.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ -  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

4.1.1 Να επισκεφθεί τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και 

των ειδικών συνθηκών του έργου. Τα τ.μ και που αναφέρονται στην περιγραφή είναι ενδεικτικά. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση για την διαμόρφωση της 

προσφοράς του. 

4.1.2. Να ενημερώνει, για λόγους ασφαλείας την Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά με τα 

ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, 

βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν 

οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. 

4.1.3. Να αντικαθιστά οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρείται από το Μ.Τ.Π.Υ. ακατάλληλο. 

4.1.4 Να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που 

απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων 

από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, 

στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

4.1.5 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων  της κείμενης 

νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης 

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.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 

305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), 

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

4.1.6 Να ασφαλίσει όλους όσους απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 

καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή 
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επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε 

βάρος του Μ.Τ.Π.Υ. η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο 

ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή 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. Πριν την έναρξη των εργασιών ο 

ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του 

Ι.Κ.Α. 

4.1.7 Να εκτελεί Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) κατά τις μη εργάσιμες 

ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής. 

4.1.8 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 ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που 

θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.  

4.1.9 Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Μ.Τ.Π.Υ. να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

τόκων και εξόδων. Το Μ.Τ.Π.Υ δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού 

που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. 

4.1.10 Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει 

να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, 

που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν 

τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές.Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 

4.1.11 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία 

έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά  χαρακτηριστικά 

του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

4.1.12 Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση 

του, από άλλους ανάδοχους - προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και 

από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που 

χρησιμοποιεί (π,χ ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ' αυτόν 

εργασιών. 

4.1.13 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 





Σελίδα  11 από 31 
 

προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις 

αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

4.1.14 Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο 

προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. 

4.1.15 Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην 

λειτουργία των Υπηρεσιών του κτηρίου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά 

οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. 

4.1.16 Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με  

ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους 

του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την  

απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 

4.1.17 Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός 

των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη 

χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να 

παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. 

4.1.18 Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι  σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας. 

4.1.19 Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Μ.Τ.Π.Υ. 

 

  4.2 Η προσφερόμενη δαπάνη  (κατ' αποκοπή τιμή) εργασιών περιλαμβάνει: 

 
4.2.1 Το κόστος της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταφοράς όλων των υλικών από και προς το έργο καθώς 

και των συναφών με αυτό (π.χ. από τις αποφράξεις, αποξηλώσεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π) από τον 

χώρο προσωρινής εναπόθεσης των υλικών που θα καθορισθεί από την υπηρεσία για κάθε 

επιμέρους εργασία καθαιρέσεως έως τον κάδο συλλογής ή  το αυτοκίνητο, φόρτωσης και  

μεταφοράς σε χώρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και την εναπόθεσή 

τους. 

4.2.2 Την αξία όλων των επί του έργου προς χρήση υλικών ενσωματωμένων η μη, κύριων και 

βοηθητικών που απαιτούνται οπωσδήποτε για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και τους όρους των στοιχείων του έργου. Επίσης η 

αξία των υλικών που δεν καθορίζονται ρητά στην τεχνική έκθεση αλλά είναι απαραίτητα για την 

πλήρη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4.2.3 Την δαπάνη λόγω φθοράς και απομειώσεως των υλικών γενικά, καθώς και την δαπάνη 

μεταφοράς των υλικών μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν.  
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4.2.4 Τις δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών ασφαλιστικών εισφορών και 

επιβαρύνσεων, που αφορούν την εκτέλεση των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

4.2.5 Τις δαπάνες λειτουργίας και τα ασφάλιστρα των εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση 

κάθε εργασίας, δηλαδή μισθώματα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 

οποιαδήποτε αιτία, επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεως των εργαλείων. 

4.2.6 Κάθε άλλη δαπάνη που δεν περιέχεται η κατονομάζεται στις τιμές εργασιών της παρούσας 

τεχνικής έκθεσης αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

4.2.7  Κάθε σχετική δαπάνη αποκαταστάσεως ζημιών (μερεμετιών). 

4.2.8  Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές οποιασδήποτε        

φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων πλην του Φ.Π.Α. 

4.2.9  Τα έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων. 

4.2.10 Τα έξοδα για το κάθε είδος προσωπικό του Αναδόχου, δηλαδή, μισθοί, αποζημιώσεις, 

ασφάλιστρα και έξοδα κίνησης, ενοικίων, φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λ.π. 

4.2.11 Τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών και τα έξοδα 

προσκόμισης, φθοράς ,φύλαξης και αποκόμισης των εργαλείων. 

4.2.12 Τα έξοδα για τις κάθε είδους δοκιμασίες, δειγματοληψίες και ελέγχους και για την παρουσίαση 

των  αποτελεσμάτων αυτών. 

4.2.13 Τα έξοδα κατασκευής και απομάκρυνσης όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων του εργοταξίου 

καθώς και τα έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου. 

4.2.14 Τα έξοδα για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της άδειας κατάληψης πεζοδρομίου καθώς και τα 

έξοδα σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων. 

4.2.15 Τα έξοδα για την λήψη μέτρων προστασίας (ασφάλειας ,υγιεινής κ.λ.π.) των εργαζομένων στο 

έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου καθώς και έξοδα για 

την απομάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν. 

4.2.16 Τα έξοδα ασφάλισης η αποζημίωσης για ατυχήματα η ζημιές του αναδόχου , του προσωπικού ή 

τρίτων. 

4.2.17 Κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και δαπάνες 

που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. 

4.2.18 Τα έξοδα πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα των  ορόφων που μονώνονται κατά την 

διάρκεια μεταφοράς, τοποθέτησης και εκτέλεσης  των πιο πάνω  εργασιών. 

 

Γενικά  οι τιμές των  εργασιών  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτών, καλύπτουν όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του 

Αναδόχου  και αποτελούν πλήρη αποζημίωση τού για την κατασκευή του έργου. 

Ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση της συμβατικής αμοιβής προβλέπεται για 

ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, 
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υποχρέωσης προς τρίτους, ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους, 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του ανάδοχου -προμηθευτή. 

 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Από τον ανάδοχο παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του πιο πάνω έργου που θα κατασκευάσει για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από τη παράδοση των εργασιών.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη 

απαίτηση αποζημίωσης να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήματος στο έργο που κατασκεύασε. 

Για το σκοπό αυτό   οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα κατά τη 

φάση του διαγωνισμού: 

5.1.1 Ότι αποδέχονται τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα τεχνική έκθεση, έχουν λάβει 

υπόψη τους τις συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, και αναλαμβάνουν να 

καλύψουν με δικά τους έξοδα την ανάθεση ελέγχου των υλικών κατά  την φάση έναρξης 

των εργασιών και την έκδοση βεβαίωσης, από  Ελληνικό   αναγνωρισμένο   οργανισμό   ότι   

καλύπτονται   οι   συγκεκριμένες απαιτήσεις της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., 

5.1.2 Ότι διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από ειδικευμένο και πεπειραμένο τεχνικό 

προσωπικό, το οποίο θα περιγράφεται χωριστά και συνοπτικά, για την εκτέλεση όλων των 

απαραίτητων εργασιών της παρούσας τεχνικής έκθεσης, 

5.1.3  Ότι θα αποκαταστήσουν κάθε ατέλεια ή ζημία που θα προκύψει είτε εξ’ αιτίας πλημμελούς 

εκτέλεσης των εργασιών , είτε εξ’αιτίας αστοχίας των  υλικών που θα τοποθετήσουν και τα οποία 

έχουν επιλέξει και προσφέρει για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών της παρούσας τεχνικής 

έκθεσης  για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη παράδοση και παραλαβή της εργασίας  

 

Όλες οι ανωτέρω τρείς  υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν προς την υπηρεσία σε πρωτότυπο 

έντυπο, του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια δημόσια αρχή, με ποινή απόρριψης για οποιαδήποτε παρέκκλιση. 

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε 

Τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση τους. 
 

Παράταση της προθεσμίας γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του  

Μ.Τ.Π.Υ., αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

   Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσμη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. 

δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσμα μεν, αλλά με την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ’ 
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αναλογία του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

(ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), εφ’ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
 
 
 

7.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Μετά  την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφο στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ., περί ολοκλήρωσής τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δελτία αποστολής 

των ποσοτήτων των  χρησιμοποιούμενων υλικών στο έργο. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. στην συνέχεια θα συντάξει πρακτικό παραλαβής (ποιοτική και 

ποσοτική) των πιο πάνω εργασιών, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

εγγράφου του αναδόχου. 

 Η ημερομηνία παραλαβής των εργασιών πιο πάνω έργου αποτελεί και την έναρξη εγγύησής 

του. 

 
8. – ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  ως εξής: 

Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος  από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. και την έκδοση του σχετικού παραστατικού, θα καταβληθεί το σύνολο  της 

προσφερόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφαιρουμένων των πιο κάτω κρατήσεων:  

α) 8 % επί της αξίας του τιμολογίου προ ΦΠΑ για φόρο παροχής υπηρεσιών  

β) 0,06 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011, υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, Συμβάσεων, 

γ) 0,06 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.350 του  

Ν.4412/2016, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π)  καθώς όποια 

άλλη ήθελε επιβληθεί ή προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Η συνολική προσφερόμενη  δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη 

σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των ……………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….Ευρώ (ολογράφως) 

 (……………………………….€) (αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση 

των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεμία αξίωση ως προς το θέμα αυτό έχει από το 

Μ.Τ.Π.Υ.      

   

 

 

                                                                               Αθήνα ………………………… 

                                                                    Ο προσφέρων 
                                                                                                                    (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα) 




