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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελλέα (9) κνλάδσλ 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο («ηχπνο Α») θαη ελλέα (9) ρψξσλ πγηεηλήο (W.C.) («ηχπνο Γ») ειαθξηάο 

ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο (ΟΜΑΓΑ Α - Τπνέξγν 1), κε φ,ηη απαηηεζεί (πξφδξνκεο εξγαζίεο θαη πιηθά) γηα 

ηελ αζθαιή επηθάζηζε/ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θαηάιιειε βάζε απφ ζθπξφδεκα (νξηδφληηα θαη κε 

αζθάιεηα) θαη κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο εμνπιηζκνχ (ΟΜΑΓΑ Β - Τπνέξγν 2), γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ 

πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηνηρεηνζεηψληαο ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ππ’ 

αξηζκ. 100872/Γ1/24-6-2019 (ΦΔΚ 2569/η. Β’/27-6-2019) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία 

νξίζηεθε κεηαμχ άιισλ θαη ν Γήκνο Γιπθάδαο σο έλαο απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε 

δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο. 

Πξφθεηηαη γηα δχν (2) ηχπνπο κνλάδσλ ειαθξηάο πξνθαηαζθεπήο, κε πάρνο εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ 

απφ πάλει πεηξνβάκβαθα, ηνπιάρηζηνλ 80mm, ήηνη:  

Σύπος Α: Μνλάδα αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. (9 ηεκάρηα) 

Σύπος Γ: Μνλάδα ρψξσλ πγηεηλήο (W.C.). (9 ηεκάρηα) 

Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνχκελεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ (Flat – Pack). 

πλνιηθά ζα εγθαηαζηαζνχλ ελλέα (9) νηθίζθνη. Η επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα είλαη 36.00 

m2 θαη’ ειάρηζηνλ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6.0Υ6.0m θαη’ ειάρηζηνλ) κε κνξθή θαηφςεσο ηεηξαγσληθή 

θαη 6 m2 επηπιένλ ην πξνζάξηεκα w.c. ήηνη ζπλνιηθά 42.00 m2. 

Η θάζε αίζνπζα ζα αθνξά ζηελ θηινμελία 20 καζεηψλ θαηά κέγηζην θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ηνπ ζρνιείσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Δπίζεο, ζα γίλεη πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ (ΟΜΑΓΑ Β - Τπνέξγν 2) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζα γίλεη πξνκήζεηα επίπισλ 

(θαξεθιάθηα – ηξαπεδάθηα – παγθάθηα λεπίσλ, πίλαθεο εξγαζηψλ, βηβιηνζήθε, γξαθείν – θαξέθια 

λεπηαγσγνχ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θιπ). Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β - Τπνέξγν 2, ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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Γηα ηε δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νθηψ (8) αλακλεζηηθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο κε ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ (κία ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα). Οη πηλαθίδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ ππ’ αξ. πξση. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΑΙΘ. Η δαπάλε γηα ηηο πηλαθίδεο 

είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ, εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

γηα παξφκνηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο (θαιή ιεηηνπξγία ζπλνιηθά, θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ – πρ θιεηδαξηέο θιπ, 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, ζηεγαλφηεηα θιπ).  

Κριηήριο καηακύρωζης θα είναι η ταμηλόηερη ηιμή (για κάθε Ομάδα) επί ηοσ 

Προϋπολογιζμού ηης Μελέηης. 

Ο Γήκνο Γιπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηνλδήπνηε βειηηψζεσλ ιφγσ δηαθφξσλ αλαγθψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα: απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ΚΔΝΑΚ, επηθαηξνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ λνκίκσο ππνγεγξακκέλσλ 

κειεηψλ ησλ κνλάδσλ, πξνζαξκνγή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, 

θαλνληζκνχο θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ εηδψλ ηεο Α΄ Οκάδαο, ηνπ ηκήκαηνο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

κε παξάιιειε ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Η θπξηφηεηα ησλ αηζνπζψλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο Γιπθάδαο ζα αλήθεη ζην ΤΠΑΙΘ θαη ε θαηνρή 

θαη ρξήζε ηνπο ζην Γήκν Γιπθάδαο. 

Χο ρψξνη ηνπνζέηεζεο ησλ ελλέα (9) κνλάδσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελλέα (9) 

ρψξσλ πγηεηλήο (W.C.) ειαθξηάο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο, πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά νη εμήο: 

 ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ& ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (WC) 

1. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 3Ο ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Λανδίθεο & Γηαλληηζνπνχινπ) 

2. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 1ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ (Γηαλληηζνπνχινπ& Φηιηθήο Δηαηξίαο - ζε 

ηκήκα ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ην 3ν Νεπηαγσγείν) 

3. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 9ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Πξνθήηε Ηιία 35 & Βάξλαιε) 

4. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 5ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Αξεηήο & Φνιεγάλδξνπ) 

5. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ ΠΑΠΑΓΑΚΔΙΟ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (ηξαηή Παπαδάθε 33) 

6. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 4ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Βεξειή & Πέιιεο) 

7. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 10ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Διεπζέξνπ Αλζξψπνπ 58) 

8. ΓΤΟ (2) ΑΙΘΟΤΔ ΜΔ WCΣΟ 2ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Ίξηδνο & Σεκπψλ) 

Η δηάηαμε ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο πξνθαηαζθεπήο ζα είλαη ζε ζεηξά (ζπζηνηρία νηθίζθσλ: αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο– ρψξνο πγηεηλήο (W.C.) κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζα θαη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ζηνλ ρψξν πγηεηλήο (W.C.), νη ζέζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ - εμσηεξηθψλ ζπξψλ ησλ κνλάδσλ 

ειαθξηάο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο θαη γεληθφηεξα νη ζέζεηο φισλ ησλ επηκέξνπο κεξψλ (θηλεηψλ-

αθίλεησλ) ησλ κνλάδσλ, ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 



 5 

ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, ζηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζε ζρεηηθά ζθαξηθήκαηα πνπ δηαηίζεληαη απφ 

ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, θαηφπηλ ππφδεημεο κεραληθψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Αλάπηπμεο & Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΚηΤπ Α.Δ. 

Χο δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Α΄ ομάδας νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη 

πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. 

Η ζχκβαζε ηεο Α΄ νκάδαο ιχεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αθφκε θαη αλ 

δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

Η ζχκβαζε ηεο Β΄ ομάδας ζα ππνγξαθεί αποκλειζηικά και μόνο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο Α΄, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί σο ρξνληθή αιιεινπρία, ε 

ηνπνζέηεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηεο Β΄ νκάδαο εληφο ησλ κνλάδσλ ειαθξάο ιπφκελεο 

πξνθαηαζθεπήο ηεο νκάδαο Α΄. Όπσο είλαη εχινγν ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ηεο Β΄ νκάδαο είλαη 

απαξαίηεηα κφλν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ ειαθξάο ιπφκελεο 

πξνθαηαζθεπήο σο δηδαθηεξίσλ θαη γη’ απηφ άιισζηε ρξεκαηνδνηνχληαη σο κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο ελ 

ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ην ΤΠΑΙΘ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ-αλαβνιψλ-νηνλδήπνηε κεηαβνιψλ επί ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(ι.ρ. άγνλνο δηαγσληζκφο Οκάδαο Α΄ θ.ι.π.), ν Γήκνο Γιπθάδαο δελ θέξεη επζχλε θαη ν πξνκεζεπηήο 

ηεο Β΄ νκάδαο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη νπνηαζδήπνηε ζρεηηθή απνδεκίσζε επ΄ απηνχ. 

Χο δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Β΄ νκάδαο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη πέληε 

(25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Η 

ζχκβαζε ηεο Β΄ νκάδαο ιχεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αθφκε θαη αλ δελ 

έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

 

O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθίζθνη, κε ηελ έθδνζε Έγθξηζεο 

Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο (ΔΔΓΜΚ) βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/43266/1174 

Απφθαζεο ΦΔΚ 1843/Β/13-05-2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ 

Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70/Α/7-5-2019)«Καηαζθεπή αηζνπζψλ λεπηαγσγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο 

πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 

Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εζληθνχ 

ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔ047 κε θσδηθφ 

2020Δ04700018 θαη ηίηιν «Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ 

ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο βάζεη ηνπ αξ.220 ηνπ 

Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α», κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ», 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 865 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ κε αξηζκ. πξση. 

46092/12-05-2020 (ΑΓΑ: 6ΑΡ346ΜΣΛΡ-37). 
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Σν πνζφ χςνπο 479.880,00 € έρεη γξαθηεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο γηα ην έηνο 2020 

κε (Κ.Α.Δ. 15.7321.0003) θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Δίδος δαπάνης CPV ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
έηοσς 2020 
(με Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΓΑ Α΄:  ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  &W.C. 

ΔΛΑΦΡΑ ΛΤΟΜΔΝΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιπφκελσλ πξν-θαηαζθεπαζκέλσλ 
αηζνπζψλ θαη W.C. γηα ηα Νεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ 
Γιπθάδαο» 

44211100-3 

Αξζξσηά θαη 

θνξεηά θηίξηα 

 

 

401.760,00€ 

ΟΜΑΓΑ Β΄:   ΔΠΙΠΛΑ &ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΧΝ 

ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ 

Γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αηζνπζψλ γηα ηα 
Νεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο»  

39150000-8 

Γηάθνξα έπηπια θαη 

εμνπιηζκφο 

 

78.120,00 € 

 479.880,00 € 

 

Η πξνκήζεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ (νκάδα Α΄ θαη νκάδα Β΄), ζα εθηειεζηεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147), φπσο πξνβιέπεηαη κε ηνλ Ν. 

4690/2020 (ΦΔΚ Α΄104) Μέξνο Β, αξ. 24.  

 

Η κειέηε ζπλνδεχεηαη πξνυπνινγηζκφ, αλαιπηηθφ ηηκνιφγην, ηεχρνο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ κνλάδσλ ειαθξάο πξνθαηαζθεπήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ, ηνπνγξαθηθά 

ζθαξηθήκαηα ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηα νπνία απνηππψλνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ησλ 

πξνθαη, θσηνγξαθίεο ησλ αχιεησλ ρψξσλ, ζρέδηα ησλ πξνθαη (θαηφςεηο, φςεηο, ηνκέο), ηηο βαζηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο κνλάδεο πξνθαη ηεο Κη.Τπ. Α.Δ. (πξψελ ΟΚ), θαζψο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απηψλ (έπηπια, θιπ) ηεο Κη.Τπ. Α.Δ. 

 

 

Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020  Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020 
πληάρζεθε 

 
 
 

 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΟΤΡΟΤΓΗ 

ΣΔ Πνι. Μεραληθφο 

 
 

 
 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ - ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Η Αλ. Πξντζηάκελε Γ/λζεο Σ.Τ 
 

 
 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 
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