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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α.  O προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 
Β. Ο προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να  συμμορφώνεται 
προς όλες τις  υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών 
και εθνικών διατάξεων. 

Γ.  O προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα παραδοθεί  και θα 
εγκατασταθεί  στο  Δημοτικό οικόπεδο Κώμης σε νόμιμη θέση  καθ΄ υπόδειξη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Δ. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να παραδοθεί  έτοιμος προς χρήση. 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένας (1) προκατασκευασμένος  ΕΜΒΑΔΟΥ περίπου Ε=61 ,00μ2  και 
πέργκολα ξύλινη Ε= 84.00μ2 με μεταφορά και τοποθέτηση. 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Οικίσκος 

Προκατασκευασμένος 
οικίσκος τύπου ISOBOX 
ΕΜΒΑΔΟΥ περίπου Ε=61 ,00μ2   
και  συνολικού ύψους 4 μ  με 
κατά ελάχιστη βασική 
κατασκευή και  εξοπλισμό που 
αποτελείται από : 

 ΝΑΙ  

 

Η οροφή θα είναι 

κατασκευασμένη από 

θερμομονωτικό πάνελ 

πολυουρεθάνης  περίπου 

60mm με επικάλυψη ραφτής 

λαμαρίνας σε σχέδιο 

κεραμιδιών βαμμένης 

εργοστασιακά πάχους περίπου 

0,5 mm Γαλβανισμένο  

χαλύβδινο σκελετό (πλαίσιο 

οροφής-δαπέδου, γωνιακές 

κολώνες) 

 ΝΑΙ  

 

Τεγίδωση δαπέδου με 
χαλύβδινους δοκούς 

 ΝΑΙ  
 

Πλήρη θερμομόνωση 
τοιχοποιίας, με πάνελ 
πολυουρεθάνης  60mm 

 ΝΑΙ  
 

Ενσωματωμένα χαλύβδινα 
δοκάρια βάσης γαλβανισμένα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
EN-ISO 1090-2 

 ΝΑΙ  

 

Όλα τα φέροντα δομικά 
στοιχεία έχουν δείκτη 

πυραντίστασης τουλάχιστον 30 

 ΝΑΙ  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

λεπτών. 
H επίστρωση του δαπέδου στο 

χώρο καθημένων θα γίνει με 

κόντρα πλακέ και επικάλυψη 

δαπέδου χώρων υγιεινής  με 

κεραμικά πλακάκια. . Στο 

παρασκευαστήριο και στους 

χώρους υγιεινής θα υπάρχει 

εσωτερική επένδυση με 

πλακάκι α ποιότητας σε ύψος 

καθ υπόδειξη τεχνικής 

υπηρεσίας   

 ΝΑΙ  

 

2. Πρόσθετοι εξοπλισμοί  
Θα υπάρχει πρόσθετος 

εξοπλισμός με  πάγκο  μπαρ  

διαστάσεων 8μ *0,60 μ  σε 

σχήμα Π και πάσο  2,50 μ 

*0,30μ και εξωτερικός 

μεταλλικός πάγκος σε χρώμα 

που θα επιλέξει ο Δήμος 

μήκους περίπου 3 μ και 

πλάτους  0,40μ. 

5,60μ2 ΝΑΙ  

 

3. Κουφώματα 
Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι 

αλουμινίου ανοιγοκλεινόμενες 

με πλαίσια αλουμινίου όλο 

τζάμι. 

5 ΝΑΙ  

 

Παράθυρα επάλληλα με 

διπλούς θερμομονωτικούς 
υαλοπίνακες 

8 ΝΑΙ  
 

Οι εσωτερικές πόρτες ξύλινες 

πρεσαριστές. 
4 ΝΑΙ   

Αντικουνουπικές  σίτες 
παραθύρων σταθερές, πλήρως 
τοποθετημένες σε κάθε 
παράθυρο . 

8 ΝΑΙ  

 

Παράθυρα φεγγίτες  από 
αλουμίνιο.  

3 ΝΑΙ  
 

4. Πέργκολα  
Η πέργκολα θα  φέρει 

καραβόπανο αλλά θα μπορεί να 

δεχθεί και άλλα υλικά Οι 

κολώνες είναι 

κατασκευασμένες από 

μορφοσίδερο ο οποίος από την 

εξωτερική πλευρά καλύπτεται 

με βερνικωμένη ξυλεία. 

84m2 
 

ΝΑΙ  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Πλήρης ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση με καλωδίωση 
μέσα σε εξωτερικά πλαστικά 
κανάλια σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, κεντρικό 
πίνακα και λοιπό διακοπτικό 
υλικό. 

1 ΝΑΙ  

 

Φωτιστικά led (θα φέρουν CE 
και θα συμμορφώνονται με 
την οδηγία RoΗs και ENEC, 
κατ' ελάχιστον το led chipset) 
κατάλληλης ισχύος έτσι ώστε 
να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
των σχετικών τεχνικών 
οδηγιών για αντίστοιχους 
χώρους (θα περιλαμβάνεται 
σχετική φωτοτεχνική μελέτη). 

 ΝΑΙ  

 

Εξωτερικά φωτιστικά led, 
κατάλληλης ισχύος, IP65. 

   
 

Πλήρης εγκατάσταση 
ύδρευσης ψυχρού – θερμού 
ύδατος, με χαλκοσωλήνες ή 
πλαστικούς σωλήνες 
μονωμένους. 

1 ΝΑΙ  

 

Πλήρης εγκατάσταση 
αποχέτευσης. 

1 ΝΑΙ  
 

Πλήρες WC ΑΜΕΑ. 1 ΝΑΙ   

Εγκατάσταση υδρορροής με 

συλλεκτήριους αγωγούς από 

PVC ενισχυμένο με οξείδιο 

τιτανίου. 

1 ΝΑΙ  

 

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου 
τύπου κλωβού Faraday. 

1 ΝΑΙ  
 

Πυροσβεστήρες κόνεως και 
φωτιστικά ασφαλείας (ώστε 
να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της πυροσβεστικής). 

 ΝΑΙ  

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας 120lt 
με 2 m2 συλλέκτη επιλεκτικό 
τιτανίου, με συντελεστή 
απορρόφησης α>= 0,95 και 
γυαλί 4mm, tempered. Θα 
φέρει 10ετή εγγύηση και  
πιστοποίηση SolarKey Mark. 

1 ΝΑΙ  

 

Κλιματιστικά μηχανήματα 
inverter, τηλεχειριζόμενα, 
ψύξης – θέρμανσης πλήρως 

2 ΝΑΙ  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τοποθετημένα δυναμικότητας 
9.000 & 18.000 BTU/h , με 
ψυκτικό υγρό R32, 

ενεργειακής κλάσης Α++. 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ 

Παρέχεται πλήρης σειρά 
μελετών, έτοιμων για 
υποβολή στην πολεοδομία, 
αρμοδίως υπογεγραμμένες. 
Καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
πολεοδομικής νομοθεσίας και 
του ΚΕΝΑΚ. 

 ΝΑΙ  

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
ενός (1) έτους. 

 ΝΑΙ  
 

 

 
Βεβαιώνω ότι :  
 
 Η  προσφορά μου ισχύει μέχρι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 

παράγραφος 2 της παρούσας.  
 

 Το κόστος της μεταφοράς, και εγκατάστασης των προσφερόμενων 
ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την 
προσφορά του αναδόχου και τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.  

 
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση «ΝΑΙ» σε κάποιες  
απαντήσεις.  
    
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 


