
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:  
 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝ : Φ.831/ΑΔ.374 
 Σ. 9 
 Ζούμπερι, 22 Μαρ 21   
       
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για τη Σύναψη 
 Συμφωνητικού Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιχρισμάτων, Μονώσεων 
 Και Χρώσεως  Δεκαεννέα (19) Οικημάτων Της Περιοχής «Β» του 
ΚΕΔΑ/Ζ 
 
ΣΧΕΤ: α. Εντολή Εργασίας 129/19 Μαρ 21/ΚΕΔΑ/Ζ/ΣΕΦ 

(ΑΔΑΜ: 21REQ008309652) 
 β. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2352/4 Μαρ. 21/ΚΕΔΑ/Ζ/ΟΙΚ  

(ΑΔΑΜ: 21REQ008311420) 
 γ. Φ. 916/510/Σ. 147/19 Μαρ. 2021/ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ/ΓΡ.ΕΓΚ.  
 
 1. Tο ΚΕΔΑ/Ζ, κατόπιν των (α-β) σχετικών αιτημάτων και της με (γ) 
σχετικό εκδοθείσας τεχνικής περιγραφής, η οποία μεταφέρεται αυτούσια στο 
Παράρτημα «Α» της παρούσας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, 
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης επιχρισμάτων, μονώσεων και 
χρώσεως  δεκαεννέα (19) οικημάτων της περιοχής «Β» του ΚΕΔΑ/Ζ, υπό τα 
ακόλουθα στοιχεία και όρους: 
 
  α. Φυσικό αντικείμενο-Εκτιμώμενη αξία:  
 

Είδος Εργασίας Σύμφωνα με Τεχνική Περιγραφή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εργασίες αποκαταστάσεων 
και χρώση εξωτερικής 
τοιχοποιίας (ανά οίκημα 
60μ2) 

ΕΑ 19 454,00 8.626,00 

2 
Εργασίες αποκαταστάσεων 
και μόνωση δωμάτων (ανά 
οίκημα 60μ2) 

ΕΑ 19 260,00 4.940,00 

3 

Εργασίες αποκαταστάσεων 
και χρώσεις εσωτερικής 
τοιχοποιίας (ανά οίκημα 
60μ2) 

ΕΑ 19 325,00 6.175,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 19.741,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.741,00 

ΦΠΑ 24% 4.737,84 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 24.478,84 
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  β. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το συνολικό προσφερόμενο 
τίμημα, σύμφωνα με τον ως άνω Πίνακα. 
 

γ. Τεχνική Περιγραφή: Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας. 
 

δ. Επίβλεψη Χώρων: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των 
εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. Για την επίσκεψη θα πρέπει να 
έλθουν σε επικοινωνία με το Τμήμα Εγκαταστάσεων της Μονάδας στα τηλέφωνα 
2294051080 και 2294051006. 

 
  ε. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος: Η προσφορά κατατίθεται σε 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/21 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ», που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
   (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). στην οποία: 
 
    (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης 
στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και της τεχνικής περιγραφής του παραρτήματος «Α». 
 
    (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 
α) και β) του άρθρου 73 Ν.4412/16. 
 
   (2) Την οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται το 
προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων, χωρίς το ΦΠΑ (να αναγράφεται το ποσοστό του ΦΠΑ). 

 
 (3) Στην προσφορά του ο οικονομικός φορέας θα αναγράφει την 
εμπορική ονομασία (μάρκα-τύπος), των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση των εργασιών, προσκομίζοντας το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, ως η 
παράγραφος 7.β. της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
  στ. Διαδικασία αξιολόγησης – Έκδοση απόφασης ανάθεσης: 
 
   (1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, 
εκδίδεται πρακτικό της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται 
οι κατατεθείσες προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού, η κατάταξη κατά φθίνουσα 
σειρά μειοδοσίας των προσφορών που διήλθαν επιτυχώς το στάδιο της 
αξιολόγησης και η σχετική γνωμοδότηση. 
 
   (2) Η Μονάδα θα ενημερώσει και θα προσκαλέσει τον πρώτο 
μειοδότη για την προσκόμιση: 
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    (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι αποσπάσματος του ποινικού μητρώου {έκδοσης 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους}. 
 
     1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
 
     2/ Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών 
(Α.Ε.). 
 
     3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 
 
       Εναλλακτικά, δύναται η προσκόμιση 
υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 79A του Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
ενημέρωση/κοινοποίηση της πρόσκλησης του πρώτου μειοδότη για την υποβολή 
της και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 
       Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα (για νομικά πρόσωπα), προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
παραστατικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
 
    (β) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 2 α) και 2 
β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να 
καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 
της υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του 
Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα 
υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι. 
 
    (γ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό 
φορέα (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
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των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (το συγκεκριμένο 
αποδεικτικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του). 
 
  ζ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των συμβατικών 
υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από 
την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο χώρο των εγκαταστάσεων του 
ΚΕΔΑ/Ζ (Αεροπορίας 1, Ζούμπερι Αττικής, ΤΚ 19005). 
 
   Ο ανάδοχος με την υπογραφή του συμφωνητικού θα μεριμνήσει 
για την έκδοση αδειών εισόδου στο προσωπικό του και αφού προσκομίσει τα 
απαιτούμενα από το Γραφείο Ασφαλείας δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας 
των μελών του συνεργείου που θα εκτελέσουν τις εργασίες, ΥΔ του Ν.1599/86 ότι 
τα μέλη του συνεργείου δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί για αδικήματα του 
ποινικού κώδικα, κλπ, βεβαίωση ότι το προσωπικό είναι ασφαλισμένο, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες εργοδοτικές διατάξεις). Αν απαιτηθεί από τον ανάδοχο να 
εργασθεί και επιπλέον ώρες (πέραν του ωραρίου εργασίας) θα ενημερώσει 
σχετικά προς τούτο τον αρμόδιο επιβλέποντα για την έκδοση κατάλληλης άδειας. 
 

η. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας κατόπιν 
ολοκλήρωσης, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο αντισυμβαλλόμενους. 

 
  θ. Εγγυήσεις:  
 
   (1) Η περίοδος εγγύησης καλής και έντεχνης εκτέλεσης των 
εργασιών και των εγκατεστημένων υλικών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 
την ημερομηνία οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού 
αντικειμένου. 
 
   (2) Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά που θα εφαρμοστούν στις εργασίες 
θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και χώρας προέλευσης της Ε.Ε, θα φέρουν 
εγκεκριμένη σήμανση CE και θα είναι αποδεκτό από οίκο εξειδικευμένο σε αυτά. 
 
  ι. Προσφερόμενη τιμή - Κρατήσεις – Φόρος Εισοδήματος: Η τιμή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868 %, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση της 
υπηρεσίας στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Κατά 
την πληρωμή του αναδόχου παρακρατούνται κρατήσεις υπέρ τρίτων 6,26868% 
(επί της προσφερόμενης τιμής) και Φόρος Εισοδήματος 8% (επί της τιμής 
αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 64, του Ν.4172/13. 
 

ια. Διαδικασία Εξόφλησης - Δικαιολογητικά: Η πληρωμή του 
συμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου 
Λάρισας (ΔΣΤ/Λ), με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των κάτωθι 
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δικαιολογητικών και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου:  

 
(1) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει). 
 

   (2)  Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του συμβατικού αντικειμένου. 
 

(3) Εν ισχύ φορολογική ενημερότητα με αιτιολογία «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης». 

 
(4) Εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα (εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης). 

 
(5) Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (βεβαίωση της Τράπεζας ή 

φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου). Επισημαίνεται ότι η επωνυμία του 
δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με  την επωνυμία στο 
τιμολόγιο. 

 
  ιβ. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές 
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 02/21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ)» στη Γραμματεία με τους ακόλουθους 
τρόπους: 
   (1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «ΚΕΔΑ/Ζ 
(Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας, Αεροπορίας 1 Τ.Κ. 19005)» με 
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER), με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία του 
ΚΕΔΑ/Ζ προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 21 
και ώρα 11:00. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές 
θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των 
φακέλων προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση 
αποστολής του φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER). Σε 
κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.  
   (2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών του 
ΚΕΔΑ/Ζ, μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

 
  ιγ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι 
προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 26 Μαρτίου 21 και ώρα 12:00 
στο γραφείου της Διαχείρισης Δαπανών του ΚΕΔΑ/Ζ από την Επιτροπή αγορών 
της Μονάδος.  
 
 ιδ. Πληροφορίες: Για τις διαδικασίες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
τηλ. 2294051030 - 2294051032 και για τεχνικά θέματα τηλ. 2294051006 και 
2294051080. 
   
  ιε. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριάντα (30) ημέρες. 
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  ιστ. Ποινικές ρήτρες/Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, 
εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 217, 218 και 220 
του Ν.4412/16. 
 
 

       Ακριβές Αντίγραφο                                 Επγος (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος 
    ΕΟΥ 

   Επγος (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελ.     
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας                                      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ/ΓΡ.ΕΓΚ. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Τεχνική Περιγραφή. 
«Β» Υπόδειγμα Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ 
ΑΔ.Φ.831/374/Σ.9 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΙΣ  
ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ Β ΚΕΔΑ/Ζ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ζούμπερι, Μάρτιος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΧΡΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) 
ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ Β ΚΕΔΑ/Ζ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο σύνολο των απαραίτητων 
εργασιών αποκαταστάσεων επιφανειών σε οικήματα Β της Μονάδας.  

 
2. Με Φ.900/340/Σ.95/22-02-21/ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ, Μονάδα αιτήθηκε χορήγηση 

χρηματοδότησης προκειμένου να αποκατασταθούν δεκαεννέα (19) οικήματα Β, 
μέχρι την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.  
Με Φ.800/2892/Σ.453/24-02-21/ΓΕΑ/Γ2/1, εγκρίθηκε και μεταβιβάστηκε σε 
ΚΕΔΑ/Ζ, διοικητική πίστωση προκειμένου να υλοποιηθεί εν λόγω έργο.  
 

3. Συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
 
 α. Εξωτερική τοιχοποιία: Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, απομά-

κρυνση και πλήρης αποκατάσταση αυτών, απόξεση παλαιών υλικών χρώσης, 
αποκατάσταση και χρώση επιφανειών 

 
β. Δώματα: Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνωσης-ασφαλτικών 

μεμβρανών όπου απαιτείται, καθαρισμός επιφάνειας, αρμολόγηση, κατασκευή 
τσιμεντοκονίας ρύσεων, αστάρωμα, επίστρωση της επαλειφόμενης ελαστικής 
μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσεως, αποκαταστάσεις οπών από κορμούς 
δέντρων που αφαιρέθηκαν, στην πλάκα πέντε (5) οικημάτων 

 
 γ. Εσωτερική τοιχοποιία: Απόξεση παλαιών υλικών χρώσης, αποκατά-
σταση και χρώση εσωτερικών επιφανειών 

 
4. Τα οικήματα, στα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες θα υποδειχ-

θούν από την Επίβλεψη.  
 
5. Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΠαΔ 6-12/2006/ΓΕΑ και ΠαΔ 6-20/2018/ΓΕΑ, όπως ισχύουν σήμερα. 
 
 

 Ζούμπερι, 19 / 03 / 2021 

 

Ασμίας (ΤΣΕ) Σοφία Μάντζη 
ΤΥΠ/Γρ. Εγκ. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) 
ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ Β ΚΕΔΑ/Ζ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 

α. Τα δεκαεννέα (19) οικήματα στα οποία απαιτείται αποκατάσταση 
επιχρισμάτων και χρώση (εξωτερικά), παρουσιάζουν αποσαθρώσεις, έντονες 
διαβρώσεις, σε βαθμό που τοπικά εμφανίζεται ο οπλισμός του κτιρίου. Επιπλέον, 
η ύπαρξη οπών στην πλάκα οροφής των μπαλκονιών σε πέντε (5) οικήματα (λόγω 
παλαιών κορμών δέντρων που διέρχονταν από αυτές), έχει ως αποτέλεσμα 
έντονα φαινόμενα συγκέντρωσης υγρασίας στους τοίχους. 

β. Τα δεκαεννέα (19) οικήματα στα οποία απαιτείται μόνωση, 
παρουσιάζουν παλιά προϊόντα μονώσεων στις οροφές τους, των οποίων έχει 
παρέλθει το όριο ζωής. Επιπλέον, η γειτνίαση των οικημάτων με δέντρα, 
δημιουργεί συσσώρευση φυλλωμάτων στις οροφές με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
υγρασίας. 

γ. Τα δεκαεννέα (19) οικήματα στα οποία απαιτείται χρώση εσωτερικά 
παρουσιάζουν σαθρά επιχρίσματα, ως αποτέλεσμα προβλημάτων υγρασίας από 
αστοχίες παλαιών μονώσεων δωμάτων. 
 

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 
 
 α. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Χρώση Εξωτερικής Τοιχοποιίας 
 

(1) Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, απομάκρυνση και πλήρης 
αποκατάσταση αυτών 

 
(2) Απόξεση παλαιών υλικών χρώσης, αποκατάσταση και προετοι-

μασία των επιφανειών προς νέα χρώση (σε δύο χέρια) 
 

(3) Χρώση εξωτερικών επιφανειών 
 

β. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Μόνωση Δωμάτων 
 

(1) Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνωσης όπου απαιτείται – Καθα-
ρισμός και προετοιμασία της επιφάνειας των δωμάτων 

 
(2) Αρμολόγηση με χρήση σφραγιστικού πολυουρεθανικής μαστίχης 
 
(3) Κατασκευή τσιμεντοκονίας ρύσεων 

 
(4) Επάλειψη με εποξειδικό αστάρι 

 
(5) Επίστρωση της επαλειφόμενης ελαστικής μεμβράνης πολυουρε-

θανικής βάσεως (σε δύο χέρια) 
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(6) Αποκαταστάσεις οπών από κορμούς δέντρων που αφαιρέθηκαν, 
στην πλάκα πέντε (5) οικημάτων 

 
 γ. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Χρώση Εσωτερικής Τοιχοποιίας  
 

(1) Απόξεση παλαιών υλικών χρώσης, αποκατάσταση και προετοι-
μασία των επιφανειών προς νέα χρώση 

 
(2) Χρώση εσωτερικών επιφανειών (σε δύο χέρια) 

 
3. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών Παραγράφου 2  

 α. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Χρώση Εξωτερικής Τοιχοποιίας 
 

(1) Καθαίρεση Σαθρών Επιχρισμάτων, Απομάκρυνση και Πλήρης 
Αποκατάσταση Αυτών 
 

(α) Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 
αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων της τοιχοποιίας των εξωτερικών όψεων 
των οικημάτων ανεξαρτήτως θέσεως και ύψους. Αρχικά, θα γίνει καθαίρεση των 
σαθρών επιχρισμάτων και στοιχείων τοιχοποιίας, εκατέρωθεν αυτών, 10-15εκ. 
περίπου, σε κάθε πλευρά, μέχρι την εμφάνιση υγιούς τμήματός της. Όλες οι 
εργασίες καθαιρέσεων θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και με τα απλά μηχανικά 
μέσα για να μην δημιουργηθούν βλάβες στα υφιστάμενα δίκτυα και στο δομικό 
σύστημα του κτιρίου. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν απομακρυνθεί τα σαθρά 
τμήματα, θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός των προς αποκατάσταση 
επιφανειών. Στις τυχόν ρωγμές θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός με 
πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα και θα ακολουθήσει καλή διαβροχή του 
υποστρώματος. Θα αποκατασταθούν οι επιφάνειες με έτοιμο κονίαμα κατάλληλο 
για εξωτερικούς χώρους. Ανάλογα με τη ρηγμάτωση θα γίνει εφαρμογή του 
συστήματος κόλλας-πλέγματος-κόλλας με χρήση κονιάματος και υαλοπλέγματος 
ενίσχυσης τοιχοποιίας. 
 

(β) Η εφαρμογή του έτοιμου κονιάματος γίνεται αμέσως μετά την 
ανάμιξη του. Για την ανάμιξη και την εφαρμογή των έτοιμων κονιαμάτων ως 
επιχρίσματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες εφαρμογής 
των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χημικών βελτιωτικών 
πρόσμικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού 
απαγορεύεται. Τέλος, όλες οι επισκευασθείσες επιφάνειες θα λειανθούν με τριβείο 
ή γυαλόχαρτο, για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. 

 
(γ) Οι απαραίτητες συνθήκες περιβάλλοντος για εργασίες 

αποκατάστασης επιχρισμάτων, περιλαμβάνουν θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
τοιχώματος 15°C έως 30°C, ελαφρά υγρή ατμόσφαιρα, επιφάνεια που δεν 
προσβάλλεται από τις ηλιακές ακτίνες, ήπιους ανέμους, συχνή διαβροχή των 
τοιχωμάτων. Οι εργασίες θα διακοπούν υποχρεωτικά σε περίπτωση που πνέουν 
ξηροί άνεμοι, η θερμοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 
4°C ή αν η προς επίχρισμα επιφάνεια έχει εκτεθεί σε βροχή. Κάτω από ευνοϊκές 
περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό διάστημα αποπεράτωσης των εξω-
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τερικών επιχρισμάτων είναι 20 ημέρες. Δεν θα εκτελεστούν εργασίες 
επιχρισμάτων, σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
ανώμαλη επιφάνεια, λεία, με υγρασία, σαθρά τμήματα, χωρίς να 
πραγματοποιηθούν πρώτα εργασίες αποκατάστασής τους.   

 
(2) Απόξεση Παλαιών Υλικών Χρώσης, Αποκατάσταση και Προετοιμασία 

των Επιφανειών Προς Νέα Χρώση  
 

(α) Θα ακολουθήσει προεργασία για χρώση, απόξεση των παλαιών 
υλικών χρώσης, τοπικό στοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και αστάρωμα σε ένα 
χέρι.  Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες χρώσεων σε δύο χέρια σε 
όλες τις επιφάνειες προς χρώση.  

 
(β) Στις περιπτώσεις όπου οι τοιχοποιίες γειτνιάζουν με θάμνους, 

αυτοί θα κοπούν τοπικά, ώστε να απέχουν τουλάχιστον 0,50μ. από τις επιφάνειες 
που θα αποκατασταθούν. 

 
(γ) Μικρορωγμές, βαθουλώματα ή κονιοποιημένες επιφάνειες θα 

σφραγιστούν με ακρυλικό στόκο. Μετά την παρέλευση χρόνου που χρειάζεται για 
να στεγνώσουν τα σημεία, θα τριφτούν με γυαλόχαρτο μεσαίας σκληρότητας μέχρι 
να επιτευχθεί λείανση και επιπεδότητα του τοίχου.  

 
(3) Χρώση Εξωτερικών Επιφανειών (σε δύο χέρια) 

 
(α) Χρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις εξωτερικές 

επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπως 
κιγκλιδώματα από σκυρόδεμα, καμάρες, πλευρικά των τοιχίων. Η προς χρώση 
επιφάνεια θα ασταρωθεί με αστάρι υψηλής διείσδυσης. Αφού στεγνώσει καλά το 
αστάρι θα γίνει επάλειψη με σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα, θα γίνει επάλειψη σε 
δύο στρώσεις και αφού η πρώτη έχει στεγνώσει πολύ καλά ή έχουν παρέλθει τρεις 
(3) ώρες από την πρώτη διάστρωση. Η κάλυψη θα γίνει σε όλο το τοίχο, δίνοντας 
έμφαση και προσοχή στα σημεία που έχει γίνει η αποκατάσταση των 
ρηγματώσεων. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, ώστε το υλικό χρώσης να 
επαλειφθεί ομοιόμορφα τόσο πίσω από τις εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών, 
όσο και σε άλλα δυσπρόσιτα σημεία.  

 
(β) Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες και λοιπές λεπτομέρειες θα 

βαφτούν σε λευκό χρώμα. Κατά την αραίωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αναλογίες που επισημαίνονται στις προδιαγραφές του υλικού. Επίσης στις 
λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το χρώμα θα είναι πυκνότερο για να 
αποκτήσει λεία μορφή η τελική επιφάνεια. Η εργασία χρωματισμού κατακόρυφων 
επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίμετρο των παραθύρων, των 
θυρών και των  

 
διακοπτών με πινέλο και συνεχίζεται προς τα μέσα του χώρου με ρολό ή πινέλο. Ο 
χρωματισμός με ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση, χωρίς 
σκόνες και στίγματα από χρώμα. Κάθε ζημιά πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα και 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 
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(γ) Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για 

οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από 
την Υπηρεσία κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωματισμών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εφοδιάζει το προσωπικό του με καινούργια και άριστης 
ποιότητας εργαλεία διαφόρων μεγεθών και μορφών, σύμφωνα με τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα 
απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραμένει σταθερή. Τα 
συνήθη επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες 
χρωματισμών είναι από 10°C έως 40°C. Στις περιόδους χαμηλής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωματισμών και ειδικά των 
υδατοδιαλυτών χρωματισμών. 

 
(δ) Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και ο 

εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών θα παρέχονται από τον Ανάδοχο της 
εργασίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 
β. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Μόνωση Δωμάτων 

 
(1) Αποξήλωση Υφιστάμενης Υγρομόνωσης όπου Απαιτείται- 

Καθαρισμός και Προετοιμασία της Επιφάνειας των Δωμάτων 
 

(α) Στα δώματα των κτιρίων όπου έχουν πραγματοποιηθεί 
παλαιότερες επεμβάσεις στεγανοποίησης της επιφάνειας με άλλα υλικά 
(ασφαλτική μεμβράνη) που ξεράθηκαν ή καταστράφηκαν, θα πρέπει αυτά να 
απομακρυνθούν εωσότου εμφανισθεί υγιής υγρομόνωση. Έπειτα θα γίνει 
εξυγίανση της περιοχής αυτής ως εξής: Η επιφάνεια θα τριφτεί με βιομηχανικό 
τριβείο ή μηχανικά μέσα και κατόπιν θα γίνει υδροβολή υψηλής πιέσεως (250bar) 
ή αμμοβολή. Οποιεσδήποτε ατέλειες (φωλιές) της επιφάνειας επιδιορθώνονται και 
εξομαλύνονται με επισκευαστική κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης. Τα σφραγίσματα 
των μεγάλων ρωγμών στην υπάρχουσα επιφάνεια θα γίνουν με πολυουρεθανική 
μαστίχη.  

 
(β) Επισκευή τρυπών, σπασιμάτων, κοιλοτήτων: Αν υπάρχουν 

τρύπες, κοιλότητες, σπασίματα ή ρηγματώσεις που δημιουργούν θερμογέφυρες, 
έστω και κλάσμα του χιλιοστού, θα πρέπει να καλυφθούν με επισκευαστικό 
κονίαμα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, υγιές, στεγνό και ελεύθερο από 
τυχόν ξένα υλικά.  

 
(γ) Καθαρισμός και στέγνωμα της επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να 

είναι στεγνή, χωρίς ίχνος υγρασίας και καλά σκουπισμένη, για να αρχίσουν οι 
εργασίες της υγρομόνωσης. Το καθάρισμα πραγματοποιείται με μία μεγάλη 
σκούπα πεζοδρομίου με πολύ και πυκνό τρίχωμα. Χαλίκια, φύλλα και χώματα 
συγκεντρώνονται και απομακρύνονται από την οροφή. Αν στην επιφάνεια έχει 
αναπτυχθεί μούχλα και άλλοι φυτικοί οργανισμοί, θα πρέπει αυτοί να 
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απομακρυνθούν με χρήση πλυστικού μηχανήματος με πίεση νερού και 
οικολογικού απολυμαντικού υγρού. Θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες ρύσεις ή θα 
αποκατασταθούν με χρήση έτοιμων κονιαμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα 
σημεία εκροής του νερού (λούκια) όπου θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 
αντικατάσταση όσων έχουν φθορές. 
 

(2) Αρμολόγηση με Χρήση Σφραγιστικού Πολυουρεθανικής Μαστίχης 
 

(α) Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας και εφόσον αποκαλυφθούν 
αρμοί, ρωγμές ή οπές, θα τοποθετηθεί στα εν λόγω σημεία πολυουρεθανική 
σφραγιστική μαστίχη. Η εφαρμογή θα γίνει με τη χρήση πιστολιού τμηματικά σε 
καθαρές επιφάνειες (χωρίς υπολείμματα από σαθρά υλικά και σκόνες) τραβηχτά, 
και στη συνέχεια θα ακολουθεί άμεσο σπατουλάρισμα της μαστίχης 
χρησιμοποιώντας μια μεταλλική εύκαμπτη σπάτουλα.  

 
(β) Η εφαρμογή της μαστίχης θα γίνει με συνεχόμενο ρυθμό και με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός αέρα στον αρμό. Μεγάλοι αρμοί 
θα δέχονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές ώστε να εφαρμόσει σωστά η μαστίχη. Η 
εφαρμογή θα γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όχι μικρότερη των 10°C και όχι 
μεγαλύτερη των 40°C. Όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία 
συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω εργασία και θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, 
χωρίς καμία επιβάρυνση από την υπηρεσία. 

 
(3) Κατασκευή Τσιμεντοκονίας Ρύσεων 

 
(α) Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των ρύσεων της κάθε οροφής για 

την απορροή των όμβριων υδάτων. Ο έλεγχος θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο 
(διαβροχή, έλεγχος επιπεδότητας κ.α.) και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Στη συνέχεια, όπου παρατηρηθούν ανισοσταθμίες, κοιλώματα και ανάποδες 
ρύσεις θα γίνει αποκατάσταση αυτών με τοπική διάστρωση κατάλληλης 
τσιμεντοκονίας ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις απαραίτητες κλίσεις για την 
ορθή απορροή των όμβριων υδάτων. 
 

(4) Επάλειψη με Εποξειδικό Αστάρι 
 

(α) Μετά τον καθαρισμό των επιφανειών προς μόνωση, θα 
πραγματοποιηθεί επάλειψη με αστάρι νερού. Η συγκεκριμένη εργασία είναι 
απαραίτητη καθώς το αστάρι λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης χρωμάτων ή  

 
 
 

άλλων συναφών υλικών πάνω στην πορώδη πλάκα των δωμάτων, μειώνει την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος, σταθεροποιεί τις εύθρυπτες, μη σταθερές 
επιφάνειες και αυξάνει την αντίστασή τους στην υγρασία και στο νερό. Η εφαρμογή 
θα γίνει σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 15εκ., με αστάρι νερού. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των 
οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοίχοι).  
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(β) Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του υγρομονωτικού 
υλικού σε όλη την επιφάνεια, η επάλειψη του ασταριού θα γίνει τουλάχιστον σε 
δύο στρώσεις σταυρωτές (κάθετη η μία στην άλλη) ώστε να επιτευχθεί διάστρωση 
με ελάχιστη κατανάλωση 0,250 κιλ/μ2. Αν διαπιστωθεί κατά την επίβλεψη, ότι η 
επάλειψη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια τότε θα γίνουν τέσσερις 
σταυρωτές επαλείψεις εναλλάξ. Μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών από την εφαρμογή το ασταριού ακολουθεί διάστρωση. Όταν στεγνώσει 
το αστάρι νερού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, η επιφάνεια είναι 
έτοιμη για την εφαρμογή του μονωτικού υλικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα 
λούκια που πρέπει να καλύπτονται από τις επαλείψεις σαν ενιαία μεμβράνη μέχρι 
την απόληξή τους στην τοιχοποιία.  
 

(5) Επίστρωση της Επαλειφόμενης Ελαστικής Μεμβράνης Πολυουρε-
θανικής Βάσεως (σε δύο χέρια) 
 

(α) Κατά την εφαρμογή του το μονωτικό υλικό πρέπει να δημιουργεί 
μία λευκή προστατευτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Η 
εφαρμογή θα γίνει με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (200-250 bar) με ελάχιστη 
κατανάλωση 1,50κιλ/μ². Η εφαρμογή θα γίνει σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά 
σε ύψος έως 15εκ. Η επάλειψη θα γίνει τουλάχιστον σε δύο στρώσεις σταυρωτές 
(κάθετη η μία στην άλλη), με απόλυτη εφαρμογή, χωρίς να υπάρχουν φουσκάλες, 
ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Η εφαρμογή θα γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι 
μικρότερη των 10°C και όχι μεγαλύτερη των 40°C, απουσία ισχυρού ανέμου ενώ η 
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία θα πρέπει να είναι μικρότερη του 85%. 

 
(β) Οι υδρορροές πρέπει να καλύπτονται από τις επαλείψεις σε 

ενιαία μεμβράνη μέχρι την απόληξή τους στην τοιχοποιία. Είναι πολύ σημαντικό 
για την απόδοση της στεγάνωσης να αποφεύγεται σχολαστικά ο εγκλωβισμός 
διαλυτών ανάμεσα στις στρώσεις του ασφαλτικού υλικού. 
 

(6) Αποκαταστάσεις Οπών από Κορμούς Δέντρων που Αφαιρέθηκαν, 
στην Πλάκα Πέντε (5) Οικημάτων 

 
(α) Στις πλάκες πέντε (5) οικημάτων, οι οπές που υπάρχουν από 

κομμένα δέντρα θα σφραγιστούν. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί αφού 
καθαριστούν τα δώματα και πριν την επίστρωση της επαλειφόμενης ελαστικής 
μεμβράνης. Στο δώμα, περιμετρικά των οπών, θα δημιουργηθεί κράσπεδο ύψους 
7εκ. και πλάτους 10εκ. από τούβλα, ώστε η τελική επιφάνεια να δημιουργεί ένα 
πλαίσιο για την τοποθέτηση της λαμαρίνας. Θα γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση, για 
την ορθή απορροή των όμβριων υδάτων από τα σημεία όπου θα σφραγιστούν οι 
οπές.  

 
(β) Θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια γαλβανιζέ λαμαρίνας, 

διαστάσεων 1μx1μ περίπου η μία και πάχους τουλάχιστον 1,5χιλ., ως οριζόντια 
επένδυση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα τεμάχια να είναι τουλάχιστον 10εκ. 
μεγαλύτερα των υπαρχόντων οπών, ώστε να τις καλύπτουν. Η σύνδεση τους με τη 
βάση σκυροδέματος θα γίνει βιδωτά,  τουλάχιστον σε οκτώ (8) σημεία και το κενό 
θα σφραγιστεί με ειδική μαστίχη. Το κενό που δημιουργείται στην άνοψη, θα 
σφραγιστεί με κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 15χιλ. το οποίο θα 
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βιδωθεί επιμελώς και θα βαφτεί λευκό. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ομοιόμορφο, 
χωρίς να διακρίνονται ανωμαλίες στην τελική επιφάνεια.  

 
(γ) Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και ο 

εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών θα παρέχονται από τον ανάδοχο της 
εργασίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 
 γ. Εργασίες Αποκαταστάσεων και Χρώση Εσωτερικής Τοιχοποιίας 
 

(1) Απόξεση Παλαιών Υλικών Χρώσης, Αποκατάσταση και Προετοι-
μασία των Επιφανειών προς Νέα Χρώση  
 

(α) Αρχικά, όλα τα έπιπλα και τα εσωτερικά δάπεδα των οικημάτων 
θα καλυφθούν. Θα γίνει καθαρισμός του τοίχου με μια βούρτσα για να 
απομακρυνθούν οι τυχόν ακαθαρσίες και η ξεφλουδισμένη βαφή. Με ένα ξυστήρι 
θα αφαιρεθεί τυχόν ξεκολλημένη τοιχοποιία. Σε περιοχή που έχει προσβληθεί από 
μούχλα, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καθαριότητα και θα πλυθεί με 
μυκητοκτόνο υγρό, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες χρήσης του. 

 
(β) Μικρορωγμές, βαθουλώματα ή κονιοποιημένες επιφάνειες θα 

σφραγιστούν με ακρυλικό στόκο. Μετά την παρέλευση χρόνου που χρειάζεται για 
να στεγνώσουν τα σημεία, θα τριφτούν με γυαλόχαρτο μεσαίας σκληρότητας μέχρι 
να επιτευχθεί λείανση και επιπεδότητα του τοίχου. 
 

(2) Χρώση Εσωτερικών Επιφανειών(σε Δύο Χέρια) 
 

(α) Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θα βαφτούν λευκές. Θα γίνει 
επάλειψη σε δύο (2) στρώσεις και αφού η πρώτη έχει στεγνώσει πολύ καλά ή 
έχουν παρέλθει τρεις (3) ώρες από την πρώτη διάστρωση. Η κάλυψη θα γίνει σε 
όλο το τοίχο, δίνοντας έμφαση και προσοχή στα σημεία που έχει γίνει η 
αποκατάσταση των ρηγματώσεων ή οποιονδήποτε φθορών. Θα βαφτούν και όλες 
οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, ώστε το υλικό 
χρώσης να επαλειφθεί ομοιόμορφα τόσο πίσω από τις μονάδες των κλιματιστικών, 
όσο και σε άλλα δυσπρόσιτα σημεία (διακοπτικό υλικό κλπ).  

 
(β) Κατά την αραίωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναλογίες που 

επισημαίνονται στις προδιαγραφές του υλικού. Επίσης στις λιγότερο 
απορροφητικές επιφάνειες, το χρώμα θα είναι πυκνότερο για να αποκτήσει λεία 
μορφή η τελική επιφάνεια. Η εργασία χρωματισμού κατακόρυφων επιφανειών 
ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίμετρο των παραθύρων, των θυρών και 
των διακοπτών με πινέλο και συνεχίζεται προς τα μέσα του χώρου με ρολό ή 
πινέλο. Ο χρωματισμός με ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. 

 
(γ) Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα 

παραδοθεί έτοιμος προς χρήση, χωρίς σκόνες και στίγματα από χρώμα. Κάθε 
ζημιά πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 
Επισημαίνεται ότι, οι στρώσεις των χρωματισμών θα εφαρμοστούν σε καθαρές 
στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση θα εφαρμοστεί μόνο αφού ξηραθούν οι 
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προηγούμενες στρώσεις. Πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης 
οποιουδήποτε χρωματισμού πρέπει να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες 
εργασίες, να έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα 
αντικείμενα κτλ μπορούν να προκαλέσουν στους χρωματισμούς την παραμικρή 
ζημιά, να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ.  

 
(δ) Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για 

οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από 
την Υπηρεσία κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωματισμών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εφοδιάζει το προσωπικό του με καινούργια και άριστης 
ποιότητας εργαλεία διαφόρων μεγεθών και μορφών, σύμφωνα με τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα 
απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραμένει σταθερή. Τα 
συνήθη επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες 
χρωματισμών είναι από 10°C έως 40°C. Στις περιόδους χαμηλής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωματισμών και ειδικά των 
υδατοδιαλυτών χρωματισμών. 

 
(ε) Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και ο 

εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών θα τα παρέχει ο ανάδοχος της 
εργασίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 
4. Γενικές Απαιτήσεις 

 
α. Οι απαραίτητες συνθήκες περιβάλλοντος για εργασίες αποκατάστασης 

επιχρισμάτων, περιλαμβάνουν θερμοκρασία περιβάλλοντος και τοιχώματος 15°C 
έως 30°C, ελαφρά υγρή ατμόσφαιρα, επιφάνεια που δεν προσβάλλεται από τις 
ηλιακές ακτίνες, ήπιους ανέμους, συχνή διαβροχή των τοιχωμάτων. Οι εργασίες 
θα διακοπούν υποχρεωτικά σε περίπτωση που πνέουν ξηροί άνεμοι, η 
θερμοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4°C ή αν η προς 
επίχρισμα επιφάνεια έχει εκτεθεί σε βροχή. 

 
β. Κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό 

διάστημα αποπεράτωσης των εξωτερικών επιχρισμάτων είναι 20 ημέρες. 
 
γ. Δεν θα εκτελεστούν εργασίες επιχρισμάτων, σε επιφάνειες που 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώμαλη επιφάνεια, λεία, με 
υγρασία, σαθρά τμήματα, χωρίς να πραγματοποιηθούν πρώτα εργασίες 
αποκατάστασης τους.   

 
δ. Για όλες τις εργασίες που απαιτούν απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ο  Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 
συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή και αποθήκευση  σε θέση που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
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5. Έλεγχοι 
 

α. Η επιχρισμένη επιφάνεια θα προφυλάσσεται από τις βροχές και τις 
καταιγίδες, με ευθύνη του Αναδόχου. Σε τέτοια περίπτωση, η επιφάνεια πρέπει να 
καλύπτεται με αδιάβροχα καλύμματα, για την διατήρηση των απαιτούμενων 
επιπέδων υγρασίας. 

 
β. Κάθε κονίαμα θεωρείται ελαττωματικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση 

του με την υποκείμενη επιφάνεια δεν είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το 
κονίαμα «χτυπηθεί» με κάποιο ξύλινο στοιχείο, σε κανένα τμήμα του δεν 
επιτρέπεται να ακούγεται υπόκωφος ήχος. 

 
γ. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την τελική επιφάνεια ομοιόμορφη και επίπεδη. 

Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακμές των τοιχωμάτων θα είναι ευθύγραμμες. Οι 
αρμοί διακοπής των εργασιών δεν θα είναι εμφανείς. 

 
δ. Οι επιχρισμένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή 

που θα παρουσιάζουν ελαττώματα κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις ανακατασκευάζει χωρίς επιπλέον 
αποζημίωση. Οι επιδιορθώσεις γίνονται, έτσι ώστε η όψη της επιδιορθωμένης 
επιφάνειας να μην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη. 

 
ε. Στο προσφερόμενο τίμημα των εργασιών, συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

υλικά-αναλώσιμα υλικά, μικροϋλικά, εργαλεία και εξαρτήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την άρτια εκτέλεσή τους, καθώς και η φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά και αποκομιδή όλων των άχρηστων υλικών εντός του Στρατοπέδου σε 
συγκεκριμένη θέση και των εύχρηστων σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον 
Επιβλέποντα.  
   

6. Αποθήκευση – Μεταφορά Υλικών και Εργαλείων 
 
α. Ο Ανάδοχος του έργου θα μεταφέρει τα υλικά στο κάθε οίκημα που θα 

πραγματοποιούνται εργασίες και με το πέρας των εργασιών, καθημερινά, θα τα 
αποθηκεύει προσωρινά σε στεγασμένο προστατευόμενο χώρο πλησίον του 
χώρου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες ή εσωτερικά κάποιου οικήματος.  

 
β. 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 πιστοποιημένων κατασκευαστών. Στην 
προσφορά του ο οικονομικός φορέας θα αναγράφει την εμπορική ονομασία 
(μάρκα-τύπος), των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των 
εργασιών, προσκομίζοντας το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο. Όλα τα υλικά θα 
θεωρούνται οριστικά εγκεκριμένα μετά την επιτυχή και έντεχνη ενσωμάτωσή τους 
στην εργασία.  

 
γ. Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, 

έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να 
προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από 
την ηλιακή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
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δ. Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίας θα χρησιμοποιούνται 

άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την 
προμηθευτή. 

 
7. Γενικοί Όροι – Προϋποθέσεις  

 
 α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους 
προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών 
συνθηκών του έργου. 
  
 β. Ο Επιβλέποντας είναι υπεύθυνος για την χορήγηση λίστας εργασιών, 
ανά οίκημα και αντίστοιχης εργασίας που απαιτείται να πραγματοποιηθεί σε αυτό 
(εσωτερική χρώση, εξωτερική χρώση ή μόνωση). 
 
 γ. Η Υπηρεσία, με τα αρμόδια όργανα της, δικαιούται να απορρίψει 
ασυζητητί οποιαδήποτε εργασία που η ποιότητά της δεν ανταποκρίνεται στο 
πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης. 
 

δ. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται ανά επιμέρους εργασία για 
κάθε οίκημα και θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα σύναψης της σύμβασης. Το 
έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, ανελαστικά. Η σειρά με την 
οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα αποφασιστεί από το Τμήμα 
Εγκαταστάσεων. Το Γραφείο Υποδοχής είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των 
διαμενόντων των οικημάτων, για τις εργασίες που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν.  
 

8. Μέτρα Ασφαλείας 
            

 α. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, θα ελέγχεται ότι ο χώρος 
εργασίας είναι ελεύθερος και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. 
 
 β. Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται 
και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Τα δάπεδα/διάδρομοι εργασίας θα 
παραμένουν χωρίς μπάζα καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας. 
 
 γ. Το Τεχνικό Προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση των εργασιών 
θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών) σε έργο επισκευών 
ενισχύσεων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή 
Εργοδηγού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, 
αποδεικνυόμενη με σχετικά πιστοποιητικά.  
 
 δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται 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 όσα 
αναγράφονται στις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
μέτρων ασφαλείας και υγιεινής: 
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(1) Π.Δ. 17/96 ("Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK 
και 91/383/EOK") και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.159/99, και 

 
(2) Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή ισχύει κατά την συγκεκριμένη 
εργασία. 

 

ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

      
Α/Α ΜΟΝΩΣΗ ΧΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΧΡΩΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΠΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ 

1 Β-1 Β-5 Β-1 Β-58 

2 Β-2 Β-9 Β-2 Β-59 

3 Β-3 B-12 Β-3 Β-60 

4 Β-5 Β-13 Β-4 Β-63 

5 Β-6 Β-15 Β-5 Β-64 

6 Β-9 Β-17 Β-9 
  7 Β-12 Β-25 Β-13 
  8 Β-13 Β-31 Β-14 
  9 Β-14 Β-40 Β-16 
  10 Β-16 Β-47 Β-17 
  11 Β-17 Β-52 Β-25 
  12 Β-25 Β-53 Β-40 
  13 Β-31 Β-54 Β-47 
  14 Β-46 Β-58 Β-53 
  15 Β-47 Β-60 Β-58 
  16 Β-52 Β-64 Β-60 
  17 Β-53 Β-66 Β-64 
  18 Β-67 Β-67 Β-67 
  19 Β-68 Β-68 Β-68 
   

                        
Ζούμπερι, Μάρτιος 2021 

 
 
 
 
 
 
 

                 Ακριβές Αντίγραφο   
      
       Επγος (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελ. 

Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 
 

Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής  
Υποδιοικητής 

Ασμίας (ΤΣΕ) Σοφία Μάντζη 
ΤΥΠ/Γρ. Εγκ. 
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 ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ 
ΑΔ.Φ.831/374/Σ.9  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 22 Μαρ. 21 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ ΚΕΔΑ/Ζ 
Επιθυμώ να σας προσφέρω τιμές ως ακολούθως 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΜ  
ΣΕ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ 
Η Σ Ε Ι Σ  

1 

Εργασίες αποκαταστάσεων και 
χρώση εξωτερικής τοιχοποιίας (ανά 
οίκημα 60μ2) 

19  

  

2 
Εργασίες αποκαταστάσεων και 
μόνωση δωμάτων (ανά οίκημα 60μ2) 

19  
 

 

3 

Εργασίες αποκαταστάσεων και 
χρώσεις εσωτερικής τοιχοποιίας (ανά 
οίκημα 60μ2) 

19  

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ   ….………,…..  

 
                            …………………...…/……. / 2021 
           (Τόπος – Ημερομηνία) 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ   
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Παρατηρήσεις επί της οικονομικής Προσφοράς :. 
 

 Ισχύς προσφοράς (1) μήνας από το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς.  

 Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. 

 Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868 
%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  

 Στο εναπομείνον ποσό μετά τις κρατήσεις 6,27868 % θα παρακρατηθεί φόρος 
εισοδήματος 8 %. 

 Η εξόφληση του τιμολογίου θα διενεργηθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα στον 
τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλόμενου.  

 Οι εργασίες που προσφέρονται είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της 
Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας. 

           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

                 Ακριβές Αντίγραφο   
      
       Επγος (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελ. 

Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 

Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής  
Υποδιοικητής 
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