
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Το παρο ν αποτελεί  συμβατίκο  τευ χος καί ορί ζεί τα ελα χίστα περίεχο μενα του φακε λου της «Τεχνίκη ς 
Προσφορα ς-Μελε της» βα σεί των οποί ων θα αξίολογηθεί  η προσφορα  του κα θε δίαγωνίζο μενου. 
Επίσημαί νεταί ο τί η Μελε τη Προσφορα ς θα εί ναί απολυ τως σαφη ς, συγκεκρίμε νη καί τεκμηρίωμε νη 
απαγορευμε νων οποίονδη ποτε ασαφείω ν, ελλεί ψεων, δίαζευ ξεων η  στοίχεί ων επίδεχο μενων 
παρερμηνείω ν. 

Με την υποβολη  προσφορα ς οί Δίαγωνίζο μενοί αποδε χονταί την πληρο τητα καί αρτίο τητα της 
Τεχνίκη ς τους Προσφορα ς καί δεσμευ ονταί να μην εγεί ρουν οποίεσδη ποτε προ σθετες οίκονομίκε ς 
αξίω σείς (πε ραν του συμβατίκου  τίμη ματος) γία οποίεσδη ποτε δίαφοροποίη σείς προκυ ψουν κατα  
την Μελε τη Εφαρμογη ς η  την κατασκευη  γία οποίαδη ποτε αίτί α, ε στω καί εα ν οί δίαφοροποίη σείς 
αυτε ς εί ναί προς ο φελος του Κυρί ου του Έργου. 

Η δομη  του φακε λου «Τεχνίκη ς Προσφορα ς – Μελε της» των δίαγωνίζομε νων θα εί ναί η ακο λουθη:  

ΤΟΜΟΣ A : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΟΜΟΣ Β : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΜΟΣ Δ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

ΤΟΜΟΣ Ε : ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΟΜΟΣ ΣΤ : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Οί δίαγωνίζο μενοί οφεί λουν επί  ποίνη  αποκλείσμου  να υποβα λλουν την «Τεχνίκη  Προσφορα -
Μελε της» με την ακρίβη  σείρα  καί κωδίκοποί ηση που περίγρα φεταί στον παρο ντα Κανονίσμο  
Μελετω ν.  

Η Τεχνίκη  Προσφορα  θα υποβληθεί  ηλεκτρονίκα  συ μφωνα με τα ορίζο μενα στα τευ χη 
δημοπρα τησης καί τον ν.4412/2016 ο πως ίσχυ εί με τίς τροποποίη σείς του. Τα κατ’ ελα χίστον 
απαίτου μενα παρουσία ζονταί αναλυτίκα  στη συνε χεία.  

 

ΤΟΜΟΣ Α: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Στην Αρχίτεκτονίκη  Μελε τη περίλαμβα νονταί ο λα τα δεδομε να που προσδίορί ζουν την λείτουργί α, 
τη δομη  καί την μορφη  του ε ργου.  

Οί κανονίσμοί  καί οί προδίαγραφε ς, που δίε πουν την Αρχίτεκτονίκη  Μελε τη, εί ναί ενδείκτίκα  οί εξη ς :  

• Εγκυ κλίος 11/2018 «Οδηγο ς εκπο νησης μελετω ν Δημοσί ων Έργων του 
Ν.4412/2016 (Βίβλί ο I)» (υπ’ αρίθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 
301/Α 8.10.1974), Υ.Α ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019).  

• Ο εκα στοτε ίσχυ ων Οίκοδομίκο ς Κανονίσμο ς  

• Κτίρίοδομίκο ς Κανονίσμο ς  

• Κανονίσμο ς Πυροπροστασί ας Κτίρί ων  



• Κ.Εν.Α.Κ.  

• ΕΤΕΠ 

• Ευρωκω δίκες  

• Αποφα σείς που αναφε ρονταί σε είδίκε ς κατασκευε ς, κ.λπ.  

 

Ο Το μος της Αρχίτεκτονίκη ς Μελε της θα περίλαμβα νεί τα κα τωθί :  

1. Τεχνίκή Περίγραφή, στην οποία θα περίγράφονταί αναλυτίκά όλες οί προβλεπόμενες 
κατασκευές σύμφωνα με την Τεχνίκή Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνίκή Περίγραφή της 
Προμελέτης καί θα γίνεταί αναλυτίκή αναφορά στα προτείνόμενα υλίκά. 

2. Τα κτίρίακά σχέδία που προσδίορίζουν με σαφήνεία τα προς εκτέλεση έργα καί συγκεκρίμένα: 

• Σχέδία όψεων & τομών, στα οποία θα σημείώνονταί τα στοίχεία των όψεων καί των πέρίξ 
δίαμορφώσεων, 

• Σχέδία κατόψεων, με πλήρείς δίαστάσείς 

 

3. Μελέτη προσβασίμότητας γία ΑΜΕΑ  

Η μελε τη προσβασίμο τητας γία ΑΜΕΑ απαρτί ζεταί απο :  

• Έκθεση που αναλύεί τίς μέρίμνες γία την προσβασίμότητα ΑΜΕΑ που έχουν ληφθεί κατά τον 
σχεδίασμό.  

• Δίαγραμματίκά σχέδία προσβασίμότητας.  

 

4. Μελέτη Παθητίκής Πυροπροστασίας, με την Τεχνίκή Έκθεση που αναλύεί τίς δομίκές μέρίμνες 
γία την προστασία από τη φωτίά καί τίς τεχνίκές απαίτήσείς γία την εφαρμογή τους, καί στην 
οποία περίγράφεταί εκτενώς το είδος των προβλεπόμενων κατασκευών καί το είδος των 
προτείνομένων υλίκών. 

• Δίαγραμματίκά σχέδία κατόψεων οδεύσεων δίαφυγών καί δομίκής πυροπροστασίας. Στα 
σχέδία θα παρουσίάζεταί η επάρκεία των κτίρίων από πλευράς παθητίκής πυροπροστασίας.  

 

ΤΟΜΟΣ Β : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Στην Στατίκη  Μελε τη περίλαμβα νονταί ο λα τα στοίχεί α που απαίτου νταί γία την πλη ρη κατασκευη  
του ε ργου.  

Η Στατίκη  Μελε τη θα συνταχθεί  συ μφωνα με:  

• Εγκυ κλίος 11/2018 «Οδηγο ς εκπο νησης μελετω ν Δημοσί ων Έργων του 
Ν.4412/2016 (Βίβλί ο I)» (υπ’ αρίθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 
301/Α 8.10.1974), Υ.Α ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019).  

• Ο εκα στοτε ίσχυ ων Οίκοδομίκο ς Κανονίσμο ς,  

• Κτίρίοδομίκο ς Κανονίσμο ς,  



• Ελληνίκο ς Κανονίσμο ς Οπλίσμε νου Σκυροδε ματος (ΕΚΩΣ),  

• Ελληνίκο ς Αντίσείσμίκο ς Κανονίσμο ς (ΕΑΚ),  

• Ελληνίκο ς Κανονίσμο ς Φορτί σεων,  

• Κανονίσμο ς Τεχνολογί ας Σκυροδε ματος,  

• Κανονίσμο ς Τεχνολογί ας Χαλυ βων,  

• Ευρωκω δίκες,  

• Αποφα σείς που αναφε ρονταί σε είδίκε ς κατασκευε ς, εγκρί σείς συστημα των 
προε ντασης, υλίκω ν κ.λπ.  

 

Ο Το μος της Στατίκη ς Μελε της θα περίλαμβα νεί τα εξη ς :  

1. Τεχνίκή Έκθεση - Περίγραφή που θα περίλαμβάνεί κατ’ ελάχίστο:  

• Περίγραφη  του ε ργου  

• Περίγραφη  των παραδοχω ν σχεδίασμου  που αφορου ν το υφίστα μενο δομίκο  
συ στημα της κατασκευη ς καί του συστη ματος θεμελί ωσης βα σεί των 
αναφερομε νων στα τευ χη δημοπρα τησης.  

• Αναφορα  στην γεωτεχνίκη  ε ρευνα με σκοπο  να εκτίμηθου ν αξίο πίστα ο λες οί 
εδαφίκοί  παρα μετροί, που επηρεα ζουν τον σχεδίασμο  του συστη ματος 
θεμελί ωσης του φε ροντος οργανίσμου .  

• Αναφορα  στα στοίχεί α που ελη φθησαν υπο ψη στο σχεδίασμο  του φορε α. Δεν 
υφί στανταί στον χω ρο του υπο  κατασκευη  κτίρί ου δί κτυα ΟΚΩ καί υφίστα μενες 
επηρεαζο μενες γείτονίκε ς κατασκευε ς.  

• Το εί δος της κατασκευη ς (οπλίσμε νο σκυρο δεμα, σίδηρα  κατασκευη , κ.λπ.),  

• Τη δίαμο ρφωση του πραγματίκου  δομίκου  συστη ματος της κατασκευη ς σε 
κα τοψη καί κατα  το υ ψος.  

• Τη δίαμο ρφωση του συστη ματος θεμελί ωσης  

• Τη με θοδο η  μεθο δους ανα λυσης που εφαρμο στηκαν με στο χο τον αξίο πίστο 
προσδίορίσμο  των εντατίκω ν μεγεθω ν των δομίκω ν μελω ν του φορε α καί του 
συστη ματος θεμελί ωσης.  

• Περίγραφη  του προσομοίω ματος που χρησίμοποίη θηκε στη στατίκη  καί δυναμίκη  
ανα λυση, με αναφορα  στίς τυχο ν απλοποίη σείς προσομοί ωσης του πραγματίκου  
δομίκου  συστη ματος.  

• Το λογίσμίκο  που θα χρησίμοποίηθεί  γία τη στατίκη  καί δυναμίκη  ανα λυση της 
κατασκευη ς,  

• Τίς παραδοχε ς των φορτί σεων,  

• Τον καθορίσμο  της ζω νης σείσμίκη ς επίκίνδυνο τητας, του συντελεστη  
σπουδαίο τητας, του συντελεστη  μετελαστίκη ς συμπερίφορα ς, του συντελεστη  



θεμελί ωσης, της κατηγορί ας του εδα φους θεμελί ωσης καί της σείσμίκε ς 
επίτα χυνσης εδα φους.  

• Την κατηγορί α των υλίκω ν κατασκευη ς  

• Τους χρησίμοποίου μενους / ίσχυ οντες κανονίσμου ς μελε της,  

• Περίγραφη  της μεθοδολογί ας καί των φα σεων κατασκευη ς, εφο σον κρί νεταί 
απαραί τητο  

 

2. Τεύχος Στατίκών Υπολογίσμών. Το Τεύχος αφορά τους στατίκούς υπολογίσμούς των φορέων του 
έργου. Θα αναφέρεταί στο λεπτομερή στατίκό καί αντίσείσμίκό υπολογίσμό της κατασκευής καί 
περίλαμβάνεί τουλάχίστον τα παρακάτω:  

• Στατίκα  προσομοίω ματα  

• Περίγραφη  φορτί σεων (μεμονωμε νων καί συ νδεσης)  

• Τίμε ς εντατίκω ν μεγεθω ν του φορε α  

• Τίμε ς μετακίνη σεων του φορε α  

• Δίαστασίολο γηση βασίκω ν μελω ν απο  την οποί α να προκυ πτεί η στατίκη  τους 
επα ρκεία  

 

3. Στατίκά Σχέδία:  

• Σχε δίο στο οποί ο αναγρα φονταί αναλυτίκα  οί παραδοχε ς σχεδίασμου , τα 
υπομνη ματα της μελε της, τυχο ν παρατηρη σείς καί σημείω σείς που αφορου ν στην 
κατανο ηση των σχεδί ων καί την ορθη  εφαρμογη  των Κανονίσμω ν καί της μελε της.  

• Σχε δίο εκσκαφω ν στο οποί ο καθορί ζονταί οί στα θμες των επίπε δων εκσκαφη ς, 
στο οποί ο σχε δίο δεί χνονταί καί οί τυχο ν απαίτου μενες προσωρίνε ς κατασκευε ς 
αντίστηρί ξεων. Το σχε δίο συμπληρω νεταί με τίς απαραί τητες τομε ς, ο που κρί νεταί 
σκο πίμο  

• Σχε δία ξυλοτυ πων στα οποί α φαί νεταί η ακρίβη ς δία ταξη ο λων των δομίκω ν 
μελω ν του φε ροντος οργανίσμου . Στα σχε δία αναγρα φονταί οί δίαστα σείς των 
γεωμετρίκω ν δίατομω ν των υποστυλωμα των, τοίχωμα των καί δοκω ν καί τα πα χη 
των πλακω ν σε περί πτωση κατασκευη ς απο  σκυρο δεμα, ο τυ πος καί το με γεθος 
της δίατομη ς των ορίζο ντίων μελω ν του φορε α σε περί πτωση μεταλλίκη ς 
κατασκευη ς, τα πα χη καί μη κη των τοίχωμα των σε περί πτωση δομίκου  φορε α απο  
φε ρουσα τοίχοποίί α.. Στα σχε δία αναγρα φονταί αναλυτίκα  οί επί  με ρους 
αποστα σείς μεταξυ  των μελω ν του δομίκου  φορε α ( καί κατα  τίς δυ ο δίευθυ νσείς 
της κα τοψης) καί οί στα θμες των ορίζο ντίων επίπε δων. Επί σης σημείω νονταί καί 
προσδίορί ζονταί ορίζοντίογραφίκα  ο λα τα ανοί γματα των πλακω ν (φωταγωγοί , 
καπναγωγοί , αεραγωγοί , δίελευ σείς Η-Μ εγκαταστα σεων κ.λπ.). Τα σχε δία 
συμπληρω νονταί με τοπίκε ς τομε ς καί κατακλί σείς ,ο που κρί νεταί σκο πίμο γία την 
ορθη  κατανο ηση της μελε της καί την χωρί ς λα θη εφαρμογη  της.  

• Σχε δίο θεμελί ωσης στο οποί ο φαί νεταί η ακρίβη ς δία ταξη των στοίχεί ων του 



συστη ματος θεμελί ωσης. Σε αυτο  αναγρα φονταί οί δίαστα σείς, τα βα θη καί οί 
θε σείς ο λων των στοίχεί ων θεμελί ωσης (πε δίλα ,συνδετη ρίες δοκοί  ,πεδίλοδοκοί , 
πα σσαλοί κλπ.) κατα  περί πτωση, ενω  περίε χεί υπο  μορφη  πί νακα τίς 
συντεταγμε νες χαρακτηρίστίκω ν σημεί ων γία την κατασκευη  του συστη ματος 
θεμελί ωσης, π.χ. κεφαλε ς πασσα λων, κορυφε ς πεδί λων κ.λπ. Το σχε δίο 
περίλαμβα νεί καί γεωμετρίκε ς τομε ς γία την κατανο ηση καί ορθη  εφαρμογη  της 
μελε της. Τε λος απείκονί ζονταί λεπτομερω ς τα τυχο ν απαίτου μενα με τρα 
εξυγί ανσης/βελτί ωσης του εδα φους θεμελί ωσης, το συ στημα στεγα νωσης σε 
περί πτωση δημίουργί ας στεγανολεκα νης, το συ στημα στρα γγίσης καί γενίκα  
οτίδη ποτε αφορα  στο σχεδίασμο  της κατασκευη ς ε ναντί υπο γείων υδα των.  

• Σχε δία τυπίκη ς δία ταξης οπλίσμω ν γία τους βασίκου ς φορεί ς σκυροδε ματος καί 
βασίκε ς λεπτομε ρείες συ νδεσης μελω ν γία φορεί ς απο  χα λυβα.  

Τονί ζεταί ο τί οί δίαγωνίζο μενοί οφεί λουν να εξετα σουν ο λες τίς παραμε τρους, που εί ναί 
απαραί τητες γία την κατασκευη  των δομίκω ν κατασκευω ν. Η παρα λείψη της δίερευ νησης αυτη ς δεν 
δί νεί κανε να δίκαί ωμα στον Ανα δοχο γία απαί τηση συμπληρωματίκη ς αποζημί ωσης η  προσαυ ξησης 
οποίασδη ποτε τίμη ς του Τίμολογί ου, λο γω επί κλησης ίδίαί τερων δυσχερείω ν εκσκαφη ς, 
αντίστη ρίξης, αντλη σεων, θεμελίω σεων η  κατασκευη ς των δομίκω ν ε ργων.  

 

ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Στην Μελε τη Ηλεκτρομηχανολογίκω ν Εγκαταστα σεων περίλαμβα νονταί ο λα τα απαραί τητα 
στοίχεί α των ηλεκτρομηχανολογίκω ν εγκαταστα σεων του ε ργου.  

Οί κανονίσμοί  καί οί προδίαγραφε ς που θα δίε πουν την Μελε τη Ηλεκτρομηχανολογίκω ν 
Εγκαταστα σεων, εί ναί ενδείκτίκα  οί εξη ς :  

• Εγκυ κλίος 11/2018 «Οδηγο ς εκπο νησης μελετω ν Δημοσί ων Έργων του 
Ν.4412/2016 (Βίβλί ο I)» (υπ’ αρίθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 
301/Α 8.10.1974), Υ.Α ΔΝΣβ1732ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/2019).  

• Ο εκα στοτε ίσχυ ων Οίκοδομίκο ς & Κτίρίοδομίκο ς Κανονίσμο ς  

• Τα Προ τυπα του ΕΛΟΤ  

• Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαίτη σείς γία Ηλεκτρίκε ς Εγκαταστα σείς  

• Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

• Οί Κανονίσμοί  Ανελκυστη ρων  

• Η Νομοθεσί α Πυροπροστασί ας  

• Οί τεχνίκε ς οδηγί ες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ)  

• Οί Ελληνίκε ς Τεχνίκε ς Προδίαγραφε ς (ΕΤΕΠ)  

• Οί Κανονίσμοί  Κατασκευω ν Είδίκω ν Κτίρί ων, κ.λπ. (θεα τρων, κίνηματογρα φων, 
σταθμω ν αυτοκίνη των κ.λ.π.)  

• Οί Κανονίσμοί  Δία θεσης Λυμα των  

• Δίεθνη  Προ τυπα, Κανονίσμοί , ο που οί Ελληνίκοί  δεν εί ναί επαρκεί ς η  ο Κυ ρίος του 



Έργου απαίτεί .  

 

Ο Τόμος της Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογίκών Εγκαταστάσεων θα περίλαμβάνεί τα εξής:  

1. Τεύχος Υπολογίσμών με την απαίτούμενη λεπτομέρεία γία όλες τίς εγκαταστάσείς ώστε όλα τα 
γεωμετρίκά μεγέθη καί ο αρίθμός των στοίχείων κάθε εγκατάστασης να προσδίορίζονταί 
μονοσήμαντα (π.χ. δίαστάσείς μηχανοστασίων, μηχανημάτων, συσκευών, σωληνώσεων, 
αεραγωγών κ.λπ.).  

2. Τεχνίκή Περίγραφή όπου περίγράφονταί οί εγκαταστάσείς ανά χώρο μελέτης, σε αντίστοίχία με 
τα σχέδία. Παρουσίάζεταί το είδος καί ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων 
εγκαταστάσεων καί πλήρη στοίχεία τεχνίκών χαρακτηρίστίκών δίκτύων καί εξοπλίσμών ως 
κατωτέρω αναφέρεταί. Περίλαμβάνεί επίσης ομαδοποίημένους πίνακες δίκτύων καί 
εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρονταί οί εγκαταστάσείς που περίέχονταί ανά χώρο.  

2.1. Σχετίκά με τον προσφερόμενο Η/Μ Εξοπλίσμό: Το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, θα 
συνοδεύεταί από ξεχωρίστό Φάκελο με τίτλο Η/Μ Εξοπλίσμός. Ο Φάκελος αυτός θα περίέχεί 
ακρίβείς καί σαφείς πληροφορίες γία τον εξοπλίσμό καί τα υλίκά που περίλαμβάνονταί στην 
προσφορά των δίαγωνίζομένων. Επίσημαίνεταί ότί οί δίαγωνίζόμενοί θα περίλάβουν στην 
προσφορά τους ένα μόνο τύπο καί κατασκευαστή γία κάθε τμήμα εξοπλίσμού. Δεν θα γίνουν 
δεκτές εναλλακτίκές προτάσείς όσον αφορά τον εξοπλίσμό, ο οποίος θα πρέπεί να είναί 
μονοσήμαντα καθορίσμένος καί σαφής, χωρίς δίαζεύξείς του τύπου «τύπου Α ή ίσοδύναμου», 
ώστε να μην είναί δυνατή η οποίαδήποτε παρερμηνεία της προσφοράς.  

 

Δομή του Φακέλου Η/Μ Εξοπλίσμός  

Ο ανωτε ρω Φα κελος, θα αποτελεί ταί απο  υποφακε λους, ως εξη ς:  

Έκαστος υποφα κελος θα αντίστοίχεί  σε κα θε μί α Η/Μ εγκατα σταση ο πως αυτε ς περίγρα φονταί στο 
τευ χος Τεχνίκη  Συγγραφη  Υποχρεω σεων – Τεχνίκη  Περίγραφη  Προμελε της καί θα περίε χεί:  

• Πί νακα με αναφορα  στα υλίκα  καί τον εξοπλίσμο  της κα θε Η/Μ εγκατα στασης. 
Στον ανωτε ρω Πί νακα θα προσδίορί ζονταί επακρίβω ς τα τεχνίκα  χαρακτηρίστίκα  
εκα στου υλίκου  η  εξοπλίσμου .  

• Τεχνίκα  φυλλα δία γία τα ανωτε ρω υλίκα  καί εξοπλίσμο . Τα ανωτε ρω τεχνίκα  
φυλλα δία (brochures) εί ναί επίθυμητο  να εί ναί στην Ελληνίκη  γλω σσα, αλλα  
μπορεί  να εί ναί στην γλω σσα που εκδί δονταί κατα  προτί μηση στην Αγγλίκη . Στην 
περί πτωση που τα τεχνίκα  φυλλα δία περίε χουν καί α λλους τυ πους εκτο ς του 
προσφερο μενου, το τε ο προσφερο μενος τυ πος πρε πεί να επίσημαί νεταί 
κατα λληλα. Επί σης στα τεχνίκα  φυλλα δία δεν επίτρε πονταί προ σθετα στοίχεί α η  
δίορθω σείς χωρί ς την συγκατα θεση του κατασκευαστη .  

 

3. Σχέδία Ηλεκτρομηχανολογίκών Εγκαταστάσεων:  

3.1 Σχέδία κατόψεων κάθε εγκατάστασης, όπου εμφανίζονταί οί θέσείς των συσκευών με 
ενδείκτίκές δίαστάσείς, η πορεία των δίκτύων ορίζόντία καί κατακόρυφα με ενδείκτίκές 
δίαστάσείς, οί χώροί των κεντρίκών μηχανημάτων καί συσκευών με δίάταξη αυτών, σε 
συνεργασία με τον αρχίτέκτονα γία δίασφάλίση των αναγκαίων χώρων εγκαταστάσεων καί 
των κατακόρυφων καί ορίζόντίων οδεύσεων.  



• Θα υπα ρχουν τουλα χίστον οί ακο λουθες κατο ψείς εγκαταστα σεων:  

- Ύδρευση,  

- Αποχε τευση (λυ ματα, ο μβρία),  

- Άρδευση  

- Κλίματίσμο ς Σωληνω σείς,  

- Κλίματίσμο ς Αεραγωγοί ,  

- Πυροπροστασί α - Πυρο σβεση,  

- Πυροπροστασί α- Πυρανί χνευση,  

- Ηλεκτρίκα  - Φωτίσμο ς,  

- Ηλεκτρίκα  - Κί νηση,  

- Αντίκεραυνίκη  προστασί α  

- Ασθενη  Ρευ ματα / Tηλε φωvα-Data - Eπίκoίvωvί α / Συ στημα Ασφαλεί ας / 
Αυτοματίσμου  εφο σον απαίτεί ταί / Ηλεκτροακουστίκα  / Λοίπα  Ασθενη )  

- Ανελκυστη ρες  

- Αντίκεραυνίκη  προστασί α  

- Καυ σίμο αε ρίο  

- Κεντρίκο  συ στημα ελε γχου B.M.S.  

3.2 Δίαγράμματα κεντρίκών δίκτύων κάθε εγκατάστασης.  

3.3 Σχέδία τυπίκών λεπτομερείών κάθε εγκατάστασης, ώστε να δίευκρίνίζεταί ο τρόπος 
κατασκευής σε κομβίκά σημεία .  

Ως κλί μακες των σχεδί ων χρησίμοποίου νταί οί αντί στοίχες κλί μακες της αρχίτεκτονίκη ς μελε της η  
σε α λλες κλί μακες που απαίτεί  η ε κταση καί η φυ ση του ε ργου.  

 

4. Μελέτη ενεργητίκής πυροπροστασίας η οποία περίλαμβάνεί τα ελάχίστα απαίτούμενα γία έκδοση 
οίκοδομίκής άδείας ως ακολούθως:  

4.1 Τεχνίκή έκθεση με πλήρη αναφορά στους Κανονίσμούς καί στίς παραδοχές σχετίκά με τα 
μέτρα ενεργητίκής πυροπροστασίας, τα οποία επίβάλλονταί γία το συγκεκρίμένο κτίρίο ή 
εγκατάσταση ή επίλέγονταί με επίθυμία του χρήστη.  

4.2 Τεύχος Τεχνίκής Περίγραφής Μονίμων Συστημάτων Ενεργητίκής Πυροπροστασίας με 
υπολογίσμούς των συστημάτων καί δίκτύων.  

4.3 Σχέδία Κατόψεων:  

• Σχε δία κατο ψεων καί δίαγραμμα των, των συστημα των πυρο σβεσης με νερο , 
αυτο ματων η  χείροκί νητων, καθω ς καί των συστημα των αυτο ματης κατα σβεσης 
με αε ρίο κατασβεστίκο  με σο, με ο λα τα μηχανη ματα, συσκευε ς καί στοίχεί α των 
δίκτυ ων πυρο σβεσης καί των σωληνω σεων αυτω ν με τίς δίαμε τρους τους.  



• Σχε δία κατο ψεων με ο λα τα στοίχεί α καί τίς συσκευε ς πυρανί χνευσης, 
χείροκί νητου συστη ματος καί αναγγελί ας πυρκαγία ς, επί  των θε σεων που 
προβλε πεταί να εγκαταστα σεων καί συνοπτίκο  δία γραμμα πυρανί χνευσης με τον 
(τους) πί νακα (ες) καί συνοπτίκη  δία ταξη των βρο χων.  

• Σχε δία κατο ψεων με ο λα τα υπο λοίπα με τρα ενεργητίκη ς πυροπροστασί ας 
(πυροσβεστη ρες, πυροσβεστίκοί  σταθμοί , κ.λπ.).  

• Σχε δία κατο ψεων με ο λα τα φωτίστίκα  ασφαλεί ας καί ση μανση οδευ σεων 
δίαφυγη ς.  

• Τα ανωτε ρω σχε δία θα συντα σσονταί σε κλί μακα ανα λογη με τα παραδοτε α της 
Αρχίτεκτονίκη ς μελε της. 4.4 Τευ χος Μελε της Πυροπροστασί ας που περίλαμβα νεί 
το τυποποίημε νο ε ντυπο της Πυροσβεστίκη ς Νομοθεσί ας.  

Τα περίεχο μενα καί ο τρο πος συ νταξης των ανωτε ρω σχεδί ων καί τευχω ν, θα ακολουθου ν τον 
εκα στοτε κανονίσμο  της Πυροσβεστίκη ς Τοποθεσί ας, ως φορε α ε γκρίσης της μελε της.  

 

ΤΟΜΟΣ Δ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Η Μελε τη Ενεργείακη ς Απο δοσης αποβλε πεί στον προσδίορίσμο  ο λων εκεί νων των στοίχεί ων, που 
αφορου ν την κατασκευη  του κτίρί ου καί αποσκοπου ν στην επί τευξη της ελα χίστης ενεργείακη ς 
κατανα λωσης του κτίρί ου. Περίλαμβα νεί ενεργείακου ς υπολογίσμου ς που γί νονταί με την τελευταί α 
ε κδοση του αντί στοίχου λογίσμίκου  (ως ΤΟΤΕΕ – Κ.Εν.Α.Κ., κ.λπ.).  

Οί κανονίσμοί  καί οί προδίαγραφε ς που δίε πουν την Μελε τη Ενεργείακη ς Απο δοσης 
περίλαμβα νονταί στον εκα στοτε ίσχυ οντα Κανονίσμο  Ενεργείακη ς Απο δοσης Κτίρί ων, σε 
συνδυασμο  με τίς αντί στοίχες Τεχνίκε ς Οδηγί ες του Τ.Ε.Ε.  

 

Ο Τόμος της Μελέτης Ενεργείακής Απόδοσης θα περίλαμβάνεί:  

1. Τεύχος που περίέχεί:  

• Τεκμηρί ωση Αρχίτεκτονίκου  Σχεδίασμου : Περίλαμβα νεί τεχνίκη  ε κθεση ο που 
αναφε ρονταί τα στοίχεί α αρχίτεκτονίκου  σχεδίασμου  που συνείσφε ρουν στην 
αναβα θμίση της ενεργείακη ς ταυτο τητας (επί δοσης) του κτίρί ου. Ενδείκτίκα , 
αναφε ρονταί οί τεχνίκε ς αξίοποίη σείς ηλίακω ν κερδω ν, η ηλίοπροστασί α το σο 
ανα λογα με την εποχη  ο σο καί τίς ανα γκες της χρη σης του κτίρί ου, η εξασφα λίση 
ίκανοποίητίκου  φυσίκου  αερίσμου , η επίλογη  της θερμοχωρητίκο τητας δομίκω ν 
στοίχεί ων κ.λπ.  

• Υπολογίσμου ς θερμομονωτίκη ς επα ρκείας με τα σκαρίφη ματα ο λων των 
δίαφορετίκω ν δομίκω ν στοίχεί ων καί ο ψεων συ μφωνα με τους προτείνο μενους 
τρο πους κατασκευη ς.  

• Εφαρμο ζεταί η υπολογίστίκη  δίαδίκασί α απο δείξης της θερμομονωτίκη ς επα ρκείας 
του κελυ φους, βα σεί ο σων προδίαγρα φονταί στην αντί στοίχη ΤΟΤΕΕ.  

• Τεκμηρί ωση σχεδίασμου  εγκαταστα σεων με καθορίσμο  τυ που εγκαταστα σεων, 
μεγεθω ν αποδο σεων κλπ :  



• Υπολογίσμου ς ενεργείακη ς απο δοσης:  

Ως προί ο ν του κεφαλαί ου αυτου  δί νονταί:  

- Τμη μα Α : Δεδομε να  

- Τμη μα Β : Αποτελε σματα  

 

2. Σχέδία Μελέτης Ενεργείακής Απόδοσης:  

• Σκαρίφη ματα ηλίασμου  καί σκί ασης γία τίς ημε ρες καί τίς ω ρες του χρο νου ο πως 
καθορί ζεταί στον Κ.Εν.Α.Κ. καί την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017. Στα σχε δία αυτα  
συμπερίλαμβα νονταί καί οί πί νακες συντελεστω ν σκί ασης που λαμβα νονταί υπο ψη 
καί στο λογίσμίκο .  

• Σχε δία κατο ψεων (χωρί ς κλί μακα) με αποτυ πωση των θερμογεφυρω ν.  

 

ΤΟΜΟΣ Ε: ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Η μελε τη αυτη  ε χεί σκοπο  να εξασφαλί σεί υψηλη ς ποίο τητας ακουστίκο  περίβα λλον στους 
εσωτερίκου ς χω ρους των αίθουσω ν του συνεδρίακου  κε ντρου, εφαρμο ζοντας σχεδίαστίκα  κρίτη ρία 
που αποσκοπου ν στην ακουστίκη  συμπερίφορα , την ηχομο νωση καί την ηχοπροστασί α τους.  

Τα παραδοτε α της ακουστίκη ς μελε της εί ναί:  

• Τεχνίκη  Περίγραφη  η οποί α περίλαμβα νεί τα ακο λουθα:  

- Ανα λυση των δεδομε νων του αρχίτεκτονίκου  σχεδίασμου  καί αναφορα  στα 
σχεδίαστίκα  κρίτη ρία ηχομο νωσης καί ακουστίκη ς (αναφορα  σε χρο νους 
αντη χησης, δίαυ γεία καί ευκρί νεία η χου, ηχο γραμμα, ανακλα σείς, 
χωροαί σθηση κλπ.)  

- Ακουστίκε ς απαίτη σείς αίθουσω ν ακροατηρί ου.  

- Υπολογίσμοί  των ο γκων των αίθοσω ν με βα ση στατίστίκη  μεθοδολογί α.  

 

ΤΟΜΟΣ Z : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Στον το μο αυτο  περίλαμβα νεταί το χρονοδία γραμμα υλοποί ησης του συνολίκου  ε ργου σε ο λες τίς 
μορφε ς που προβλε πονταί απο  την ίσχυ ουσα νομοθεσί α (ευθυ γραμμο, δίκτυωτο , κτλ.), το οποί ο θα 
καλυ πτεί κατ’ ελα χίστον ο λες τίς απαίτη σείς των α ρθρων 145 καί 147 του ν.4412/2016 (καί τίς 
απαίτη σείς της παραγρα φου 3, 8 καί 21 του α ρθρου 153 του ν.4412/2016). Επί σης περίλαμβα νεταί 
καί ο Πί νακας Συμμο ρφωσης συμπληρωμε νος απο  τους δίαγωνίζο μενους.  

Είδίκο τερα στον το μο αυτο  θα περίλαμβα νονταί οί παρακα τω τρεί ς υποφα κελοί με την μορφη  που 
περίγρα φεταί:  

1. «Tεχνίκή έκθεση μεθοδολογίας μελέτης καί κατασκευής».  

Το αρχείο αυτό θα περίλαμβάνεί τεχνίκή έκθεση μεθοδολογίας μελέτης καί κατασκευής γία την 
τεκμηρίωση του χρονοδίαγράμματος του έργου, στην οποία θα παρουσίάζεταί η ανάλυση του σε 
πακέτα εργασίας (WBS) καί θα προσδίορίζονταί οί δραστηρίότητες που θα αντίστοίχούν στο 
χαμηλότερο επίπεδο, με περίγραφή των αλληλουχίών-αλληλεξαρτήσεων τους. Θα 



προσδίορίζονταί αναλυτίκά οί απαίτούμενοί πόροί (φύλλο πόρων σχεδίασμού) σε προσωπίκό, 
μηχανήματα καί εξοπλίσμό, καί η ανάθεση τους (μεμονωμένα ή σε ομάδες) ανά δραστηρίότητα. 
Θα προσδίορίζεταί η απόδοση (παραγωγίκότητα) των πόρων η ομάδας πόρων (ανάλογα με τον 
τρόπο που έχεί γίνεί η ανάθεση) ανά δραστηρίότητα. Η εκτίμηση των χρόνων εκτέλεσης κάθε 
δραστηρίότητας θα προκύπτεί από αναλυτίκούς υπολογίσμούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρούσα.  

2. «Χρονοδίαγράμματα».  

Στο αρχεί ο αυτο  περίλαμβα νονταί τα χρονοδίαγρα μματα του ε ργου τα οποί α θα συνταχθου ν ανα  
ημερολογίακη  ημε ρα (οί δίαγωνίζο μενοί γία την συ νταξη της τεχνίκη ς τους προσφορα ς θα ορί σουν 
ως ημερομηνί α υπογραφη ς της συ μβασης καί ε ναρξης του χρονοδίαγρα μματος του ε ργου την 01-
06-2022, συ μφωνα με τα αναφερο μενα στο α ρθρο 6 της ΕΣΥ. Τα χρονοδίαγρα μματα θα υποβληθου ν 
σε ο λες τίς μορφε ς που προβλε πονταί απο  την ίσχυ ουσα νομοθεσί α (ευθυ γραμμο, δίκτυωτο , κτλ.) 
πρε πεί να συμμορφω νονταί καί να εμφανί ζουν ο λες τίς προβλεπο μενες προθεσμί ες της ΕΣΥ καί των 
τευχω ν δημοπρα τησης. Τα ευθυ γραμμα χρονοδίαγρα μματα (GANTT, χρη ση πο ρων, κτλ.) θα 
σχεδίαστου ν αφου  θα ε χεί προηγηθεί  ο υπολογίσμο ς των δίαρκείω ν των δραστηρίοτη των καί η 
συ νταξη του χρονοδίαγρα μματος σε μορφη  δίκτυωτου  γραφη ματος, με την δίαδίκασί α PERT. Στο 
γραμμίκο  αλλα  καί το δίκτυωτο  δία γραμμα πρε πεί να αποτυπω νονταί ο λες οί απαίτου μενες 
δραστηρίο τητες γία την συνολίκη  εκτε λεση του ε ργου συ μφωνα με την ίσχυ ουσα νομοθεσί α καί να 
προσδίορί ζεταί σαφω ς η κρί σίμη δίαδρομη  του ε ργου. Η αποφυγη  υπεραναθε σεων πο ρων κα 
αποδείκνυ εταί απο  το χρονοδία γραμμα χρη σης πο ρων, το οποί ο επί σης κα συνταχθεί  ανα  ημε ρα.  

Γενίκα  ο δίαγωνίζο μενος οφεί λεί να τεκμηρίω σεί με επίστημονίκα  αποδεκτο  τρο πο την 
αντίκείμενίκο τητα τον σχεδίασμου  του καί να προσδίορί σεί τον κί νδυνο αποκλί σεων. Επίσημαί νεταί 
το χρονοδία γραμμα πρε πεί να ε χεί συνταχθεί  με τρο πο που να επίτρε πεί την δυνατο τητα 
επίβεβαί ωσης του καί εντοπίσμου  των αποκλί σεων κατα  την υλοποί ηση του ε ργου (tracking). 
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