ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα
A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α’ όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Eπηθάλεηα δαπέδνπ : ~ 300,00m²

θαη
Β. ηεο αίζνπζαο ηεο Οινκέιεηαο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Eπηθάλεηα δαπέδνπ : ~ 500,00m²

Οη κνθέηεο πνπ ζα πξνηαζνύλ, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο
πνηόηεηαο.
●
Μνθέηα θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, από ίλεο πνιπακηδίνπ (polyamide)
ζπλνιηθνύ βάξνπο 2.000-3.000 g/m²
●
Σν πέινο ζα πξέπεη λα είλαη ηύπνπ Saxony, εκθπηεπκέλν ζηνλ θακβά βάζεο θαη
ππθλό, κε ζπκπαγή δνκή (200.000-220.000ρηππήκαηα/m²).
Η βάζε ζα απνηειείηαη από ηνλ θακβά ζηεξέσζεο ηνπ πέινπο θαη κόλν, ρσξίο πεξαηηέξσ
θνιιεηά ππνζηξώκαηα.
Σν ζπλνιηθό πάρνο κνθέηαο (πέινπο – βάζεο) ζα πξέπεη λα είλαη 6.5 – 7,5mm.
Η κνθέηα ζα πξέπεη επίζεο:
●
λα είλαη πςειήο αληνρήο θαη λα κελ παξνπζηάδεη θζνξέο θάζε κνξθήο, αιιαγή ηεο
δνκήο ηεο επηθάλεηαο (έληνλε απώιεηα ύιεο, αηζζεηή ζύλζιηςε).
Δηδηθόηεξα αλζεθηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόμεζε θαη παξακνξθώζεηο από ηελ θίλεζε
ηξνρίζθσλ πεξηζηξεθόκελσλ θαη θπιηνκέλσλ επίπισλ εμαζθαιίδνληαο, ηαπηόρξνλα,
ηελ επθνιία ζηε θίλεζή ηνπο.
●
λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο κείσζεο ησλ θηππνγελώλ ζνξύβσλ θαη ζπγρξόλσο λα
ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ ζνξύβσλ πεξηβάιινληνο κε ζηάζκε κείσζεο ≥ 27db.
●
λα είλαη βξαδύθαπζηε – θαηεγνξίαο Bfl-s1 ή Cfl-s1 σο πξνο ηελ αθαπζηόηεηα.
●
λα είλαη αληηζηαηηθή θαη λα θαηαθξαηεί ζθόλε, νζκέο θαη ινηπά ζσκαηίδηα έηζη ώζηε
λα κελ δηαζθνξπίδνληαη ζηνλ αέξα, γηα πγηεηλόηεξν πεξηβάιινλ θαη απνθπγή αιιεξγηώλ.
●
λα είλαη αλζεθηηθή ζε θαζαξηζκό κε δηαιύκαηα ήπησλ θαζαξηζηηθώλ θαη κε ζηεγλό
θαζαξηζκό ώζηε
- λα κελ επέξρεηαη κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ππό ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο θαη
ηεο ελαιιαζζόκελεο θαηάζηαζεο ύγξαλζεο-ζηέγλσκα,

λα κελ παξνπζηάδνληαη αιινηώζεηο ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηεο (απνθνιιήζεηο,
μέπιπκα).
●
Ο ρξσκαηηζκόο ζα λα είλαη όκνηνο κε ηελ πθηζηάκελε κνθέηα ζηελ αίζνπζα ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ, θαη’ αληηζηνηρία ηνπ Ral Κ73003Rubinot (νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα
επηζθεθηνύλ ην ρώξν θαη λα ιάβνπλ γλώζε ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί).
Όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ ρξώκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηελ
επίδξαζε ηνπ θσηόο θαη ηε θζνξά ηνπ ζην ρξόλν.
Δπίζεο ε επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη θαη λα παξακέλεη ρξσκαηηθά νκνηόκνξθε θαη λα κελ
εκθαλίδνληαη δηρξσκαηηζκνί θαηά ηελ "θίλεζε" ηνπ πέινπο.
Σα παξαπάλσ ζα βεβαησζνύλ όηη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο ηερληθήο
πεξηγξαθήο κε ηελ θαηάζεζε όισλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθώλ πνηόηεηαο.
-

●
Η κνθέηα ζα ηνπνζεηεζεί θνιιεηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
Οη θόιεο θαη ηα ινηπά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ελ ιόγσ
εξγαζία θαη ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, κε επίδεημε
δεηγκάησλ.
●
Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο λέαο κνθέηαο (κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή) ζα
απνμεισζεί ε πθηζηάκελε θαη ζα γίλεη ε απαηηνύκελε πξνεξγαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ
δαπέδνπ κέρξη πιήξνπο απνθαηάζηαζεο, έηζη ώζηε λα απνηειέζεη θαηάιιειε επηθάλεηα γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ηεο λέαο κνθέηαο.
●
ε όιεο ηηο εηζόδνπο θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη αλαγθαίν ζα ηνπνζεηεζνύλ ηειεηώκαηα
αινπκηλίνπ.
●
ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί πξόζζεηε πνζόηεηα 100m² ηεο ίδηαο
παξηίδαο ηεο κνθέηαο πνπ πξνζθέξεηαη, γηα αληηθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνύλ ζην πέξαζκα ησλ εηώλ, ηα νπνία ζα παξαιεθζνύλ από ηελ επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο – παξαιαβήο θαη ζα κείλνπλ ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα ινηπά ηεκάρηα ηεο
κνθέηαο πνπ ζα πεξηζζέςνπλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε.

O ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ λα γίλεη δεθηή ζα
πξέπεη λα αλαθέξεη όηη :
- έιαβε γλώζε όισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ. θαη ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ζύκθσλα κε ηα νπνία ζα νινθιεξσζεί θαη ε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
ηελ ηειηθή επηινγή ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη ηα δείγκαηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα
πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1. Όινη νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ
γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ.
2. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη, όπσο ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα
δηεύζπλζε ηεο Βνπιήο ζρεηηθά κε ηα νλνκαηεπώλπκα θαη ηνπο αξηζκνύο ηαπηόηεηαο ησλ
πξνζώπσλ (πξνζσπηθνύ ηνπ, ζπλεξγαηώλ, βνεζώλ εθπιήξσζεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ώζηε λα εθδνζνύλ νη απαηηνύκελεο άδεηεο εηζόδνπ.
3. Η Βνπιή έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί νπνηεδήπνηε από ηνλ αλάδνρν, ηελ αληηθαηάζηαζε
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ από ηα πξναλαθεξόκελα ζεσξεί θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ
αθαηάιιειν.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Δηδηθόηεξα, ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ
ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη
θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ., ζηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ
σξαξίνπ, ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ (ρξήζε Μ.Α.Π.) θ.ι.π. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ
αλσηέξσ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία.
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, όπσο απηέο ηζρύνπλ, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηώλ, θαζώο επίζεο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη απνθιεηζηηθόο
ππεύζπλνο, πνηληθώο θαη αζηηθώο, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ
παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 17/96,
Π.Γ.159/99) όπσο ηζρύνπλ, θ.ι.π. πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο
Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλώλ θαη Κηλεηώλ Δξγνηαμίσλ), όπσο απηή
θάζε θνξά ηζρύεη.
6. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαη ππόρξενο γηα ηελ αζθάιηζε όισλ όζσλ
απαζρνιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο θαζώο θαη γηα ηελ
θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εξγνδόηνπ θαη αζθαιηζκέλσλ ζην Ίδξπκα
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαηά λόκν αζθαιηζηηθό θνξέα θύξηαο
ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ από νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθό θνξέα
επηβιεζεί ζε βάξνο ηεο Βνπιήο ε θαηαβνιή νπνηνζδήπνηε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην
αλσηέξσ έξγν ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζε απηή ην αληίζηνηρν πνζό.
Δπηζεκαίλεηαη δε όηη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζα έρνπλ λόκηκν δηθαίσκα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ
Διιάδα. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ αλαγγειία
έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ζην αξκόδην θαηάζηεκα ηνπ Ι.Κ.Α.
7. Δξγαζίεο πνπ πξνθαινύλ όριεζε (ζόξπβνο, ζθόλε θ.ι.π.) ζα εθηεινύληαη θαηά ηηο κε
εξγάζηκεο ώξεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ θηεξίνπ, ή αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο.
8. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθώο ππεύζπλνο, πνηληθώο θαη αζηηθώο, γηα νηνδήπνηε
αηύρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη είλαη κνλαδηθόο ππεύζπλνο θαη ππόρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε
νπνηνπδήπνηε, γηα θάζε θύζεσο θαη είδνπο δεκηέο, πνπ ηπρόλ ππνζηεί από πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ.

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αλ ππνρξεσζεί ε Βνπιή λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε,
ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζ’ απηήλ ην αληίζηνηρν πνζό,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ ηόθσλ θαη εμόδσλ. Η Βνπιή δε θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε
επζύλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
9. Όια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα
πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηππνπνηεκέλα πξντόληα γλσζηώλ
θαηαζθεπαζηώλ, πνπ αζρνινύληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθώλ, ρσξίο
ειαηηώκαηα θαη ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο
θαλνληζκνύο, εθόζνλ δελ θαζνξίδνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο. Ιδηνθαηαζθεπέο δελ
γίλνληαη δεθηέο. Διαηησκαηηθά πιηθά ή / θαη ηερληθόο εμνπιηζκόο πνπ δεκηώζεθε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή δνθηκώλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ή δηνξζσζνύλ ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο.
10. Οη κεηαθνξέο ηπρόλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο ζα γίλνπλ κε επζύλε ηνπ
αλαδόρνπ. Η ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη απόξξηςε όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ από ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κόλν ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπεηαη
από ηηο αξρέο, κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ. Σα κπάδα ζα ζπγθεληξώλνληαη θαη
ζα ηνπνζεηνύληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο ζην ρώξν πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζα
απνκαθξύλνληαη από ηνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ θάζε βξάδπ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα
πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη νπδεκία όριεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
Τπεξεζηώλ ηεο Βνπιήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη ξεηά ε κεηαθνξά
νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ή κπαδώλ κε ηνπο αλειθπζηήξεο.
11. ηα ζεκεία ηνπ θηεξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο, ε κεηαθνξά πιηθώλ ζα
γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ δεκίεο ζηνπο ήδε
δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε, ηπρόλ, πξόθιεζεο νησλδήπνηε
δεκηώλ ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απόιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ πιήξε
απνθαηάζηαζή ηνπο.
12. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη πιήξεο
θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ, θαζώο θαη όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ρώξσλ, από
εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε ηε ρξήζε θαη εηδηθώλ κεραλεκάησλ, εθόζνλ απηό απαηηείηαη,
ώζηε όινη νη ρώξνη ηνπ θηεξίνπ λα παξαδνζνύλ ειεύζεξνη από θάζε άρξεζην πιηθό,
θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε.
13. Ωο ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδνληαη νη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
από ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο.
Ο αθξηβήο ρξόλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή θαη ν
αλάδνρνο ζα εηδνπνηεζεί κε ζρεηηθή επηζηνιή.
Γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έξγνπ, εάλ απαηηεζεί, ζα εξγαζζνύλ ζπλεξγεία κε
βάξδηεο, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. ε πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο πεξάησζεο ηνπ Έξγνπ πέξαλ ηεο αλσηέξσ νξηζζείζαο εκεξνκελίαο, ζα
επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε κε εθαηόλ πελήληα επξώ (150 €) γηα θάζε
εκέξα θαζπζηέξεζεο.
14. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη εθάπαμ: 1) κε ηελ ππνβνιή ηεο βεβαίσζεο ηεο
αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαη 2)
κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ αλάδνρν α) ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη β) θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο θαη γ) βεβαίσζεο πιεξσκήο νθεηιώλ γηα ην ΙΚΑ ή άιινπ αζθαιηζηηθνύ
θνξέα γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζην έξγν.
15. Ωο ρξόλνο εγγύεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εηώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παξαιάβεη ε
επηηξνπή ην έξγν. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) εηώλ, ε κνθέηα θαη ηα πιηθά
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ππνζηνύλ κεξηθή ή νιηθή

θαηαζηξνθή, πνπ ζα πξνθύςεη από θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ή ζθάικαηα θαη
θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηα απνθαηαζηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, κε
δηθέο ηνπ δαπάλεο, κέζα ζηελ ζρεηηθή πξνζεζκία πνπ ζα ηεζεί από ηε Βνπιή.
16. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη θαη’ απνθνπή ηίκεκα, όπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη όια ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξαπάλσ ηερληθή πεξηγξαθή, θαζώο θαη ηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη
εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, έζησ θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
Σν θαη’ απνθνπή ηίκεκα ζα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ ζα βαξύλεη ηε
Βνπιή.
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