
ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και     
για την καταπολέµηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩ∆. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α…. 
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης» 
 

    

    

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

1 

 

 
Ευρωπαϊκή  Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταµείο  
 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

      
                                                                                           Ηράκλειο, 7 / 2 / 2013 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           « Προµήθεια υλικών » 
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                      για το έργο αυτεπιστασίας :  
    
                                                                                                     « Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών   
                                                                                                           της Τοπικής Αυτοδιοίκησης                         
ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών &                                              προς όφελος των γυναικών και  
                 δηµοτικών κτιρίων                                                         για την καταπολέµηση της βίας 
                                                                                                                      στον άξονα προτεραιότητας 07» 
 
                                                                                                                        ΥΠΟΕΡΓΟ :      
                                                                                                     « Επισκευή των χώρων υποδοχής 
                                                                                                        του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών   
                                                                                                                       θυµάτων βίας » 
 
                                                                                                                  Κ.Α. :  15-7331.009                                                                                                        
 
                                                                            

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  
 
Αντικείµενο της µελέτης 
 
Το αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια υλικών για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών του  
Υποέργου µε τίτλο : « Επισκευή  των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων 
βίας», στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου µε τίτλο : «Ανάπτυξη δοµών και 
υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας 
στον άξονα προτεραιότητας 07». Συγκεκριµένα οι προµήθειες των παρακάτω υλικών, όπως 
περιγράφονται στις οµάδες οµοειδών ειδών που ακολουθούν :   
 
 
Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 
ΟΜΑ∆Α 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 
• Προµήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιΐας διπλής όψεως, συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούµενης 

από : διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα (2+2) κλάσης πυραντίστασης 60΄, µεταλλικό σκελετό από 
χάλυβα πάχους 0,6 mm, ανά 40 cm και πλάκες πετροβάµβακα (βάρους 50 kgr/m3 και πάχους 50 
mm). 

 
ΟΜΑ∆Α 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 
• Προµήθεια πλέγµατος γαλβανιζέ, από συνήθεις ευθύγραµµες ράβδους, πάχους 6 mm, διαστάσεων 

οπών 5Χ10 cm, χωρίς τον χρωµατισµό  
• Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων, διατοµής Φ 60 mm και πάχους 2 mm, 

χωρίς τους χρωµατισµούς 
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• Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων διατοµής Φ 26 mm και πάχους 2 mm, 
χωρίς τους χρωµατισµούς 

• Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανιζέ 20Χ20Χ1,5 
• Προµήθεια καµπύλων οξυγόνου γαλβανιζέ Φ60 
• Προµήθεια µικροϋλικών και εξαρτηµάτων για την κατασκευή και στερέωση των σιδηρών 

κιγκλιδωµάτων 
 
 
ΟΜΑ∆Α 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
• Προµήθεια µεταλλικών γαλβανισµένων κοιλοδοκών, διαστάσεων 80Χ80Χ2 mm, µήκους 6 m για την 

στήριξη των πορτών ασφαλείας 
• Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών πυράντοχων πορτών ασφαλείας, πλάτους 1,10-1,20 m και 

ύψους 2,15 m, δείκτη πυραντίστασης έως 120΄ µε ηλεκτροστατική βαφή, ανεξαρτήτως χρώµατος 
 
ΟΜΑ∆Α 4 : ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
• Προµήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής διακοσµητικής, επισκέψιµης, φωτιστικής, αποτελούµενης 

από µεταλλικό σκελετό και πλάκες ορυκτών ινών, πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600X600  mm, 
πλήρως τοποθετηµένης 

 
ΟΜΑ∆Α 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
• Προµήθεια οικολογικoύ πλαστικού χρώµατος  (λευκού) για τον χρωµατισµό εσωτερικών χώρων 

επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π. 
• Προµήθεια πλαστικών ή ακρυλικών χρωµάτων (βασικές αποχρώσεις) για τον χρωµατισµό 

εσωτερικών – εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π.  
• Προµήθεια ακρυλικών χρωµάτων για τους χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, 

οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου 
• Προµήθεια οικολογικής ριπολίνης νερού (λευκού χρώµατος) για την ανακαίνιση χρωµατισµών 

ξυλίνων επιφανειών  
• Προµήθεια βερνικοχρωµάτων (ριπολίνων) νερού για τον χρωµατισµό ξυλίνων επιφανειών, 

οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας. 
• Προµήθεια βερνικιών νερού (ξυλοντεκόρ) για ξύλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου, κατόπιν επιλογής 

της υπηρεσίας από το διατιθέµενο χρωµατολόγιο. 
• Προµήθεια βερνικοχρώµατος µε αστάρι  (δύο σε ένα), για τον χρωµατισµό µεταλλικών επιφανειών 

γαλβανισµένων ή µη, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου, κατόπιν επιλογής 
της υπηρεσίας 

• Προµήθεια αναλώσιµων υλικών, εργαλείων και µικροϋλικών για την κατάλληλη προετοιµασία και τους 
χρωµατισµούς των επιφανειών, σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή της µελέτης ως εξής: 

• προµήθεια ασταριού ακρυλικού νερού µικρονιζέ 
• προµήθεια βελατούρας οικολογικής νερού 
• προµήθεια γυαλόχαρτων Νο 80 (σε φύλλα) 
• προµήθεια κόλλας πλακιδίων (σακί των 25 κιλών) 
• προµήθεια σε κονταράκια µικρά πτυσσόµενα (αλουµινίου)  
• προµήθεια σε κονταράκια πτυσσόµενα µεγάλα (αλουµινίου) 
• προµήθεια σε κοντάρια µεγάλα (µήκους 5 µέτρων) 
• προµήθεια κονταροπίνελλων Νο 2,50 
• προµήθεια κονταροπίνελλων Νο 3 
• προµήθεια ξυστρών για κοντάρια  
• προµήθεια παρεντίνας ( σε σκόνη) των 25 κιλών  
• προµήθεια πατόχαρτων Νο 80 
• προµήθεια πινέλλων Νο 2,5 (µαύρη τρίχα) 
• προµήθεια ρολλών µικρών µοχέρ 
• προµήθεια ρολλών rollex µικρών (18 cm) 
• προµήθεια ρολλών rollex µεγάλων (24 cm) 
• προµήθεια σπατουλών µεγάλων (ζευγάρι των 2 τεµαχίων) 
• προµήθεια σε σφουγγαράκια-γυαλόχαρτα (µεσαίο νούµερο) 
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• προµήθεια στόκου για γυψοσανίδα, ενδεικτικού τύπου knauf σε σακί των 25  kgr 
• προµήθεια στόκου ακρυλικού έγχρωµου, για ξύλινες επιφάνειες (ξυλοντεκόρ), βάσεως νερού, 
σε συσκευασία των 200 gr 
 

ΟΜΑ∆Α 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
• Προµήθεια και τοποθέτηση κουζίνας, πλήρως εξοπλισµένης σύµφωνα µε την µελέτη της υπηρεσίας 

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
ΟΜΑ∆Α 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 
• Α. ΚΙΤ Υλικών εγκατάστασης και λειτουργίας κλιµατιστικών µονάδων 9.000 - 18.000 Btu 
τύπου SPLIT που περιλαµβάνει: 
•  
• 1 . Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση 1/2 ΄΄ µήκους έως 5 µέτρα 
• 2. Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση 1/4 ΄΄ µήκους έως 5 µέτρα 
• 3. Μονωτικό Armaflex Φ 6 cm µήκους έως 5 µέτρα 
• 4. Μονωτικό Armaflex Φ 8 cm µήκους έως 5 µέτρα 
• 5. Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Κλιµατισµού µήκους έως 5 µέτρα 
• 6. Καλώδιο Εντολών Κλιµατισµού 5 Χ 1,5 µήκους έως 5 µέτρα 
• 7. Κανάλι πλαστικό τύπου Βιοκάρ 50 Χ 60 εντοιχισµού σωληνώσεων µήκους έως 2 µέτρα 
• 8. Έλεγχος και πλήρωση κλιµατιστικών µε φρέον έως 1 kg 
• 9. Καθαριστικά Καθαρισµού  και απολύµανσης Φίλτρων 
• 10. Υλικά στήριξης  και προστασίας εσωτερικού και εξωτερικού µηχανήµατος κλιµατισµού  
• 11. Συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών µεταφοράς και τοποθέτησης και λειτουργίας ως 
περιγράφεται στο Τιµολόγιο του έργου   

 
 
 
ΟΜΑ∆Α 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου (υλικά) 
Με την µελέτη αυτή ο ∆ήµος θα προµηθευτεί τα παρακάτω υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα 
τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήµανση CE, και να παραδοθούν σε αποθήκη που θα υποδειχθεί. 

 

• 1. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY  3Χ6 J1VV-U 
• 2. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ  3Χ1,5  ΗΟ5VV-U 
• 3. ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ DUROFLEX ΜΠΛΕ Φ23 
• 4. ΟΥΠΑΤ 6 mm ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 30  mm ΜΗΚΟΣ 
• 5. ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 12 10 m 
• 6. ΚΑΡΦΙ 18 mm 
• 7. ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ 
• 8. ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CAT 5E 4P 
• 9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ 4Χ18 W ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 
• 10. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ18 W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ 
• 11. ΛΑΜΠΕΣ TLD 18W SNOW WHITE ΤΥΠΟΥ PHILIPS C 
• 12. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 747 DL  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2X8W GS 
• 13. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ  3Χ2,5  ΗΟ5VV-U 
• 14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Σ 36, ΣΤ 
• 15. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY  5Χ25 J1VV-R 
• 16. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY  5Χ6 J1VV-U 
• 17. ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ 25Χ25 mm 
• 18. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ20 MWN 120 
• 19. ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  2 Χ 40 Α  
• 20. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΛ 1Χ16 
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• 21. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ LED ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 
• 22. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ25 
• 23. ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 3Χ63 ΤΥΠΟΥ VOHNER 
• 24. ΠΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NEOZED 63A CODE 1005 CE 
• 25. ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEO-D 35A ΕΥΡΩΠΗΣ 
• 26. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. 1ΑΝ 230V/110V  
• 27. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ 130Χ60Χ2000 ΛΕΥΚΟ  
• 28. ΦΩΤΙΣΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΑΠΛΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25 W 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α 9 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση υδραυλικής εγκατάστασης και αποχέτευσης κτιρίου (υλικά) 
Με την µελέτη αυτή ο ∆ήµος θα προµηθευτεί τα υλικά που είναι απαραίτητα για την τροποποίηση της 
Υδραυλικής εγκατάστασης και της Αποχέτευσης του Κτιρίου που θα στεγάσει τον ξενώνα Γυναικών, από 
το ελεύθερο εµπόριο. 
Τα προς προµήθεια υλικά  αναφέρονται στην συνέχεια. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήµανση CE 
και να παραδοθούν σε αποθήκη του ∆ήµου που θα υποδειχθεί. 
 

1 ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
2 ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 45 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
3 ΠΛΑΣΤ ΣΩΛ P1PELΙFE ΕΛΟΤ 686 Β Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
4 ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ. 63/50 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
5 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 18Χ2 ΜΑΥΡ ΜΕΤΡΑ 100 
6 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 18Χ2Χ1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
7 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 18χ2Χ1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
8 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 1 1/4 Χ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
9 ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 3/4 Χ 3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

10 HANFLEX ΙSOPΙPE TC 9 χ 22 ΜΕΤΡΑ 70 
11 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 22Χ3 ΜΑΥΡ ΜΕΤΡΑ 100 
12 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 22χ3χ3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
13 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 22χ3χ3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 7 
14 ΟΡΕIΧ.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.3/4Χ1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
15 ΟΡΕIΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
16 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑIΡ. F. W  ΗΑΝ 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
17 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑ1Ρ.F.W ΗΑΝ 1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
18 ΟΡΕIΧ. ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚ. 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 40 
19 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝ. 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
20 ΜΠΑΤΑΡIΑ  ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
21 ΣIΦΩΝIΑ  ΝIΠΤ. ΑΠΛΑ  ΠΟΤΗΡI ΧΡΩΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
22 ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΩΝ.ΣΦΑIΡ.CIΜ 1/2"Χ1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
23 ΣΠIΡAL .ΣΥΝ∆. IΝΟΧ AISI 30 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
24 ΚΑΝΟΥΛΑ  FI0RE ΠΕΡIΣΤΡ. ΤΟIΧΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
25 ΣIΦΩΝI ΛΕΥΚΟ II ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
26 ΠΛΑΣΤ.ΤΑΦ ΕΛΟΤ Φ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
27 ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ. ELOT 100/ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
28 ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 25Χ 3,5 ΜΕΤΡΑ 44 
29 ΤΑΦ PP-R WEFA 25χ20χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 
30 ΣΥΣΤΟΛΗ PP-R WEFA 25χ2Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
31 ΓΩΝ1Α 900 PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
32 ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
33 ΣΤΗΡIΓΜΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒI∆Η  ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
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34 ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 20Χ 2.8 ΜΕΤΡΑ 32 
35 ΓΩΝIΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ  PP-R WEFA Φ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
36 ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

37 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ 
ΘΗΛ.Φ ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

38 ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΑΡΣ.Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
39 ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
40 ΤΑΦ PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
41 ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ PP-R WE ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
42 ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
43 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
44 ΒΑΛΒΙ∆Α ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
45 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

46 ΛΑΒΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 80 cm ΑΜΕΑ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

47 ΣΚΑΜΠΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

48 ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ L ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

49 ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

50 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

 

 

 
 
ΟΜΑ∆Α 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
 
Πυρόσβεση ορόφου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας (υλικά )  
Με την µελέτη αυτή ο ∆ήµος θα προµηθευτεί τα υλικά που είναι απαραίτητα για την συµπλήρωση και 
τροποποίηση της εγκατάστασης Πυρόσβεσης του Κτιρίου που θα στεγάσει τον ξενώνα Γυναικών, από 
το ελεύθερο εµπόριο. 
Τα προς προµήθεια υλικά  αναφέρονται στην συνέχεια. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήµανση CE 
και να παραδοθούν σε αποθήκη του ∆ήµου που θα υποδειχθεί. 
 

1 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 2'' ΜΕΤΡΟ 54 

2 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/2'' ΜΕΤΡΟ 54 

3 ΣΠΡΙΝΓΛΕΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ1 1 

5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 7.2 Ah ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

7 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

8 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

9 ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 27 
10 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
11 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

12 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
2X1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 250 
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13 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ CONDUR 
ΓΡΑΜΜΩΝ Φ16 mm ΜΕΤΡΑ 250 

14 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ CONDUR 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
Φ 16 

ΤΕΜΑΧΙΑ 35 

15 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 16 CONDUR ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
16 ΚΟΛΛΑΡΑ CONDUR Φ 16  ΤΕΜΑΧΙΑ 250 
17 ΜΟΥΦΕΣ CONDUR Φ 16 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

18 ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 

 
 
Τα παραπάνω υλικά θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών – θυµάτων βίας.  
 
 
Άρθρο 2ο  
 
Ισχύουσες διατάξεις. 

   
   Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις :  
 

• του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286 / 95 
• των άρθρων 3, παρ. 10 και 23, παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
• του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23-

3-93 Τ.Β, 
• την Π1 / 7446 / 2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) 
• του Ν. 2286 / 95  
• του εν ισχύ Ν. 3463 / 06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων,  
• και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω διατάξεις.   

 
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30-7331.009 µε τίτλο: «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον 
άξονα προτεραιότητας 07 – 1ο Υποέργο : Επισκευή  των χώρων υποδοχής του ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων βίας».  
 
 
Άρθρο 3ο  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού  
µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95, τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/7446/2002 απόφαση του 
Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - προσφορά. 
 
Οι προσφορές µπορούν να αφορούν µία ή περισσότερες οµάδες οµοειδών ειδών και η 
κατακύρωση θα γίνει κατά οµάδα.   
 
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα αναφερόµενα υλικά από διαφορετικούς προµηθευτές. 
 
 
Άρθρο 4ο 

 

Συµβατικά στοιχεία.  
1. Συγγραφή υποχρεώσεων µελέτης 
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2. Τεχνική Περιγραφή Μελέτης 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  Μελέτης 
5. Προϋπολογισµός Προσφοράς 
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

προµηθευτή. 
 

Άρθρο 5ο  
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
Όσοι συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους, (επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, 

χωρίς τον Φ.Π.Α. ανά οµάδα ή οµάδες οµοειδών ειδών, σύµφωνα µε την µελέτη, για τις 
οποίες ο προµηθευτής πρόκειται να καταθέσει προσφορά ( κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ).  
Η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών 
που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  
 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι : 
 
• ∆εν εµπίπτουν στους περιορισµούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 
ασκούν νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.  

• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (για τις οµάδες 
που αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές). Για εκείνες τις οµάδες οµοειδών υλικών 
που δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να αναγράφεται ότι τα 
προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

• Η παράδοση των υλικών θα γίνει µετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής 

της υπηρεσίας ορίζεται ανάλογα µε την οµάδα οµοειδών ειδών ως εξής : 
 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 

ΟΜΑ∆Α 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ : όχι µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, 
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της τοιχοποίΐας  
ΟΜΑ∆Α 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ : όχι µεγαλύτερος των πέντε (5) 
ηµερολογιακών ηµερών για την παράδοση των υλικών της προµήθειας 
ΟΜΑ∆Α 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : όχι µεγαλύτερος των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών για την 
παράδοση των υλικών της προµήθειας 
ΟΜΑ∆Α 4 : ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ : όχι µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών 
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της ψευδοροφής  
ΟΜΑ∆Α 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ : όχι µεγαλύτερος των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών για την 
παράδοση των υλικών της προµήθειας 
ΟΜΑ∆Α 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : όχι µεγαλύτερος των είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης 
της κουζίνας  
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΟΜΑ∆Α 7, ΟΜΑ∆Α 8, ΟΜΑ∆Α 9 και ΟΜΑ∆Α 10 όχι µεγαλύτερος των τριάντα  (30) 
ηµερολογιακών ηµερών  

 
• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της ∆ιακήρυξης της 

προµήθειας  και συµφωνούν µε αυτούς. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

5. Τεχνικές προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισµού) :  
 

α) για τις οµάδες που υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στην µελέτη, η προσφορά 
πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εργαστηριακούς ελέγχους, προσπέκτους 
προερχόµενα από την εταιρεία παρασκευής των υλικών, µέσω των οποίων θα πιστοποιείται ότι 
τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
β) για τις υπόλοιπες οµάδες (που δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές) θα 
προσκοµιστεί  απλή περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών  στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υπό 
προµήθεια είδη τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  
 

Μη προσκόµιση των δικαιολογητικών συµµετοχής που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 
και 5   του παρόντος άρθρου αποτελούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

 
    

Άρθρο 6ο 
 
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Η αξιολόγηση προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης ) και η εισήγηση για την ανάθεση της κάθε προµήθειας θα γίνει από την 
τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που θα οριστεί για την διενέργεια του συγκεκριµένου 
πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
 
Άρθρο 7ο  
 
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών από την ηµέρα 
της έγγραφης ή προφορικής εντολής της (της υπηρεσίας) θα κυµαίνεται ανά οµάδα οµοειδών 
εργασιών, σύµφωνα µε τα παρακάτω :  
  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 
ΟΜΑ∆Α 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ : όχι µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, 
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της τοιχοποίΐας  
ΟΜΑ∆Α 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ : όχι µεγαλύτερος των πέντε (5) 
ηµερολογιακών ηµερών για την παράδοση των υλικών της προµήθειας 
ΟΜΑ∆Α 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : όχι µεγαλύτερος των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών για την 
παράδοση των υλικών της προµήθειας 
ΟΜΑ∆Α 4 : ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ : όχι µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών 
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της ψευδοροφής  
ΟΜΑ∆Α 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ : όχι µεγαλύτερος των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών για την 
παράδοση των υλικών της προµήθειας 
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ΟΜΑ∆Α 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : όχι µεγαλύτερος των είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της 
κουζίνας  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΟΜΑ∆Α 7, ΟΜΑ∆Α 8, ΟΜΑ∆Α 9 και ΟΜΑ∆Α 10 όχι µεγαλύτερος των τριάντα  (30) ηµερολογιακών 
ηµερών  
 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών σε 
πιστοποιηµένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του 
προµηθευτή. 
Η προµήθεια της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών  από 
την ηµεροµηνία υπογραφής του κάθε συµφωνητικού. 
 
Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των υλικών που θα προµηθευτεί, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. 
 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού  χρόνου από υπαιτιότητά του και  
εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 
27 της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται  να πληρώσει  στον  ∆ήµο  πρόστιµο  
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 
 
 
Άρθρο 8ο  
 
Παραλαβή 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 9ο  
 
Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 10ο  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Για την υπογραφή του συµφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει εγγυητική  επιστολή 
καλής εκτέλεσης της προµήθειας των υλικών, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) της 
συµβατικής αξίας (αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.) της οµάδας ή των οµάδων οµοειδών ειδών για 
την οποία ή τις οποίες του ανατίθεται η προµήθεια. 
 
Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε οκτώ ( 8 ) µήνες,  δηλαδή µεγαλύτερος 
κατά δύο µήνες από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών (σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2δ (11) του ΕΚΠΟΤΑ).  
    
Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και της 
τοποθέτησής τους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους, εκτός εάν υπάρχουν παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή. 
Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται µέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και 
ελαττωµάτων (γενικά των υποχρεώσεων του προµηθευτή που παρατηρήθηκαν) και η εγγυητική 
επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής. 
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Άρθρο 11ο  
 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το ∆ήµο.                                                           
                    
                                                    
 
 
                      
                                                        Ηράκλειο,  7  / 2 / 2013 
 
 
                                                                
     Οι συντάκτες                                                    Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                               
                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

      Ο  Προϊστάµενος  
       της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 

 

   Λασηθιωτάκης Μιχάλης 
                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  


