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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΩΝ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ 
λεξνύ ηνπ ΠΒΚ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηξαησληζκνύ – Βάζεο (εληόο 
115 ΠΜ) – Υώξνπ Δθηόμεπζεο – Γξαπάλνπ θαη ηαπξνύ. 

1.2 Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο – ξύζκηζεο ησλ  εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαπζηήξα – ιέβεηα – θαπλνδόρνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ 2654/ηεύρνο Β’/9-11-2011), ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2421/86, ηηο 
ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο, ηελ παξνύζα  θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο.  

          1.3 Γικαίωμα σσμμετοτής ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο, είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα 
(ζα πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη 
θσηναληίγξαθν) θαη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα 
θαηέρεη ηηο θαηά ην λόκν άδεηεο θαη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 
114/2012 θαη ηνλ Ν. 3289/2011.  

1.4 Ο ζπληεξεηήο (πάξνρνο), εθόζνλ ην επηζπκεί δύλαηαη λα επηζθεθζεί 
ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη αθνύ έρεη 
κειεηήζεη ηελ παξνύζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρόλ πξνθύπηνληα ηερληθά 
πξνβιήκαηα ή απνξίεο.  

2. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 2.1. πληήξεζε ιεβήησλ 

 Καηά ηε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλνληαη ηα παξαθάησ: 

 2.1.1 Έιεγρνο δηαξξνώλ 

 Έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο από ην ζώκα ηνπ ιέβεηα ή ηηο ζπλδέζεηο 
ηνπ κε ην ππόινηπν δίθηπν. Αλ ν ιέβεηαο είλαη ραιύβδηλνο, έιεγρνο ησλ ζεκείσλ 
ζπγθόιιεζεο, ελώ αλ είλαη καληεκέληνο, έιεγρνο ησλ ελώζεσλ ησλ ζηνηρείσλ. Αλ 
δηαπηζησζεί δηαξξνή από ζύλδεζε, αθνύ θιείζνπλ νη βάλεο απνκόλσζεο ηνπ 
ιέβεηα, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ παιηώλ πιηθώλ ζηεγάλσζεο πνπ ππάξρνπλ θαη 
ηνπνζέηεζε λέσλ π.ρ. ειαζηηθή θιάληδα ή θιάληδα πεξκαλίηνπ, θαλάβη, ηεθιόλ ή 
πγξό ηεθιόλ. 

 Όζν ν ιέβεηαο είλαη άδεηνο από λεξό ζα γίλεη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο 
ηεο ξάβδνπ καγλεζίνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηεο αλ είλαη πνιύ θζαξκέλε. 
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 Αλ ππάξρεη δηαξξνή ζε ζπγθόιιεζε ή ζε άιιν ζεκείν ηνπ ραιύβδηλνπ 
ιέβεηα, ζα θαζαξηζηνύλ θαιά κε ηξνρό ή γπαιόραξην νη ζθνπξηέο θαη ηα άιαηα θαη 
ζα γίλεη ζπγθόιιεζε κε ειεθηξνθόιιεζε ρξεζηκνπνηώληαο βαζηθό ειεθηξόδην. 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξγκαηνπνηεζεί επαλαπιήξσζε ηνπ ιέβεηα, 
απνθαηάζηαζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη εμαέξσζε ηνπ δηθηύνπ. 

 Θα αθνινπζήζεη επαλέιεγρνο γηα δηαξξνή κε θξύν θαη δεζηό ιέβεηα. 

 2.1.2 Έιεγρνο γηα δηαθπγή θαπζαεξίσλ 

 Σα πην πηζαλά ζεκεία γηα δηαθπγή θαπζαεξίσλ είλαη ε πόξηα, ν 
θαπλνζάιακνο, ε θακηλάδα, ε θιάληδα ηνπ θαπζηήξα θαη ε νπή παξαηήξεζεο ηεο 
θιόγαο. 

 Αλ δηαπηζησζεί δηαξξνή θαπζαεξίσλ, ζα γίλεη αθαίξεζε ησλ πιηθώλ 
ζηεγάλσζεο θαη ηνπνζέηεζε θαηλνύξησλ (ακηαληνθνξδόλη, παινθνξδόλη, θιάληδα 
θαπζηήξα, ή θιάληδα νπήο παξαηήξεζεο). 

 Θα γίλεη έιεγρνο ηεο έλσζεο ηνπ ιέβεηα κε ηελ θακηλάδα. 

 Αλ ε δηαξξνή ησλ θαπζαεξίσλ είλαη κεγάιε κπνξεί λα ππάξρεη θξαγή 
ζηε δηαδξνκή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 2.1.3 Έιεγρνο κόλσζεο. 

 Έιεγρνο ηεο κόλσζεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ιέβεηα θαη ησλ 
ζσιελώζεσλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Αλ ε κόλσζε είλαη θαηεζηξακκέλε ζα γίλεη 
αθαίξεζε ηεο κόλσζεο θαη έιεγρνο γηα δηαβξώζεηο. Αλ ππάξρνπλ δηαβξώζεηο ζα 
θαζαξηζηνύλ θαη ζα βαθηεί ε πεξηνρή κε έλα αληηζθσξηαθό. ηε ζπλέρεηα ζα 
ηνπνζεηεζεί θαηλνύξηα κόλσζε από παινβάκβαθα ή πεηξνβάκβαθα θξνληίδνληαο 
λα κελ πηέδεηαη πνιύ δηόηη έηζη κεηώλεηαη ε ζεξκνκνλσηηθή ηεο ηθαλόηεηα. 

 2.1.4 Ξεξόο θαζαξηζκόο.  

 πλίζηαηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο αηζάιεο, ηεο ηέθξαο θαη ησλ αιάησλ 
ηεο θαύζεο, από ηνλ θινγνζάιακν, ηνπο θαπλαπινύο θαη ηνλ θαπλαγσγό ηεο 
θακηλάδαο. Θα γίλεηαη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βνύξηζεο από ράιπβα ή 
ζθιεξό πιαζηηθό. Μεηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα ζα γίλεη έιεγρνο ησλ 
ηνηρσκάησλ ηνπ θινγνζαιάκνπ γηα ηπρόλ ζεκάδηα επαθήο ηεο θιόγαο ζην 
κέηαιιν. Θα αθαηξεζνύλ νη επηβξαδπληέο θαπζαεξίσλ θαη ζα θαζαξηζηνύλ κε 
βνύξηζεο ν θινγνζάιακνο, ν εκπξόο θαζξέπηεο θαη νη θαπλαπινί. ηε ζπλέρεηα 
ζα απνκαθξπλζνύλ ηα θαηάινηπα κε ειεθηξηθή ζθνύπα. Θα γίλεη θαζαξηζκόο θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ησλ επηβξαδπληώλ ζηε ζέζε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 
νξηζκέλνη από ηνπο επηβξαδπληέο έρνπλ αθαηξεζεί ζην παξειζόλ απηνί ζα 
επαλαηνπνζεηεζνύλ. Αθνινύζσο, ζα ηνπνζεηεζεί ε πόξηα πξνζέρνληαο ην θαιό 
πάηεκά ηεο. 

 ηε ζπλέρεηα ζα αθαηξεζεί ν θαπλνζάιακνο θαη ζα γίλεη θαζαξηζκόο 
ηνπ πίζσ θαζξέπηε, ηνπ θαπλνζάιακνπ θαη ηνπ θαπλαγσγνύ ηεο θακηλάδαο. Θα 
γίλεη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θαπλνζάιακνπ ζηε ζέζε ηνπ πξνζεθηηθά ώζηε λα κελ 
θαηαζηξαθεί ην παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο. 

2.2 πληήξεζε θαπζηήξσλ 

 Καηά ηε ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλνληαη ηα παξαθάησ: 
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α. Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θίιηξνπ πεηξειαίνπ. ε θαπζηήξεο πνπ 
δηαπηζησζεί ε κε ύπαξμε θίιηξνπ ή ε θαθή θαηάζηαζή ηνπ, ηόηε ζα γίλεη 
ηνπνζέηεζε λένπ θίιηξνπ. 

β. Έιεγρνο ησλ εύθακπησλ ζσιελώζεσλ παξνρήο θαπζίκνπ γηα πηζαλέο 
δηαξξνέο θαη ζύζθημε ησλ ξαθόξ. ε πεξίπησζε θζαξκέλσλ ζσιελώζεσλ ηόηε 
απηέο ζα αληηθαζίζηαληαη αλά δεύγε.  

γ. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ κπεθ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εάλ 
δηαπηζησζεί ην παξακηθξό πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ή αζπκθσλία ηνπ ππάξρνληνο 
ζε ζρέζε κε ην απαηηνύκελν από ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ιέβεηα. 

δ. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηεο θεθαιήο θαύζεο θαη ηνπ ζηξνβηιηζηή θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζέζε. 

ε. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ ειεθηξνδίσλ αλάθιεμεο θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζέζε. 

ζη Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ θσηνζηνηρείνπ. 

δ. Έιεγρνο ηεο αληιίαο πεηξειαίνπ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κέηξεζεο ηεο 
πίεζεο.  

ε. Καζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ αλεκηζηήξα. 

 2.3 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ινηπώλ ζπζηεκάησλ. 

Καηά ηε ζπληήξεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ηα παξαθάησ: 

α. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή. Λίπαλζε όισλ ησλ 
θηλνύκελσλ εμαξηεκάησλ ησλ θπθινθνξεηώλ 

β. Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη απνθαηάζηαζή 
ηνπο όπνπ απηέο έρνπλ θζαξεί ώζηε ε εγθαηάζηαζε λα είλαη ζύκθσλε κε ηνλ 
θαλνληζκό ηνπ ΔΛΟΣ HD 384. 

γ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο ηνπ ιέβεηα. 

δ. Έιεγρνο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο.  

ε. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκάηνπ πιεξώζεσο. 

ζη. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνβαλώλ.  

δ. Έιεγρνο ησλ αλνδίσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
έρνπλ θζαξεί, ή ηνπνζέηεζε όπνπ δελ ππάξρνπλ.  

ε. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
έρνπλ θαζνξηζηεί από ην ΠΒΚ, ή αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ρξνλνδηαθόπηε εθεδξείαο. 

ζ. Έιεγρνο εμαέξσζεο θαη ξύζκηζε πίεζεο λεξνύ ζην δίθηπν ζσιελώζεσλ.  

η. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο καλνκέηξσλ.  

 2.5  Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ  

α. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα – έιεγρνο θαύζεο κε ηε 
ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ (ζεξκόκεηξα, καλόκεηξα, κεηξεηέο θαπζαεξίσλ θιπ) 
όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΦΔΚ 2654/ηεύρνο Β’/09-11-2011).  
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β. Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζα ειεγρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

γ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί επηκειήο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ θαη απνκάθξπλζε κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ 
ζα πξνθύςνπλ από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

δ. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη κε επηκέιεηα, αθξίβεηα θαη 
πιεξόηεηα θαη λα ππνγξάςεη ην θύιιν ζπληήξεζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ 
θείκελε λνκνζεζία (ΦΔΚ 2654/Β’/09-11-2011) γηα θάζε κνλάδαο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο πνπ ζα ζπληεξήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ην ππνβάιιεη ζηε Γλζε 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. Αληίγξαθό ηνπ ζα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην 
ιεβεηνζηάζην.  

ε. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη ζην θύιιν ζπληήξεζεο λα αλαθέξεη 
ελδερόκελα πξνβιήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο ή ειιείςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
απνδνηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα - ιέβεηα -
θαπλνδόρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ ζηνλ ρώξν 
ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ). Πξνηείλεη επίζεο θαη ελδεδεηγκέλεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ 
ιύζεηο ζην Σκ πληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ.  

ζη.   Ο θάζε αδεηνύρνο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηππσκέλα 
αηνκηθά κπινθ κε θύιια ζπληήξεζεο. Σα κπινθ κε ηα θύιια ζπληήξεζεο ζα είλαη 
ζθξαγηζκέλα από ην επαγγεικαηηθό ζσκαηείν ή ελαιιαθηηθά, όηαλ δελ 
πξνέξρνληαη από ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαη λα 
ζεσξνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ 
επίδεημε ηεο ηζρύνπζαο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ θάζε ζπληεξεηή. 
Δπισημαίνεται ότι απαγορεύεται η σσμπλήρωση υύλλοσ σσντήρησης σε 
υωτοτσπία.  

δ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην εμάξηεκα είλαη ραιαζκέλν ή ππνιεηηνπξγεί, 
ν πάξνρνο ζα ην ππνδεηθλύεη ζην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο, ζα 
αηηηνινγεί ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θαη ζα ελεκεξώλεη γηα ην θόζηνο αιιαγήο ηνπ. 
Καηόπηλ ζπλελλόεζεο ζα ην αληηθαζηζηά κε θαηλνύξην θαη ζα παξαδίδεη ην παιαηό 
ζηελ Τπεξεζία.   

3. ΓΙΑΦΟΡΑ  

 3.1 Ο πάξνρνο ζα παξαιακβάλεη όια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ, από ηελ αξκόδηα 
δηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε κε ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπληήξεζε. Απηό πξνϋπνζέηεη όηη νη 
εξγαζίεο ζα θιηκαθσζνύλ κε ηέηνην ηξόπν από ηνλ πάξνρν, ώζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ από ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα πξνθιεζνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ξνή ησλ εξγαζηώλ.  

  3.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν πάξνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη 
πξόγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηώλ, ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη από ην 
ΠΒΚ.  

 3.3 πληήξεζε ζα γίλεη ζηα ιεβεηνζηάζηα ησλ θηεξίσλ ηεο ζπλεκκέλεο 
θαηάζηαζεο.  

3.4 ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ: 



Α-5 
 

./. 

3.4.1. Η πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, 
ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ ζπζθεπώλ γηα ηηο κεηξήζεηο, ησλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θιπ.  

3.4.2 Η πξνζθόκηζε ησλ κηθξνϋιηθώλ. Δπισημαίνεται ότι τα μπεκ 
ποσ θα τρησιμοποιηθούν βαρύνοσν τον πάροτο σπηρεσιών.   

3.4.3 Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.   

      3.4.4 Ο πάξνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα 
κέηξα αζθαιείαο ηόζν σο πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Όιν ην πξνζσπηθό ζα θνξάεη ηα πξνβιεπόκελα 
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο πάξνρνο  
θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ όινπο ηνπο θαλνληζκνύο 
αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηόπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζόδνπ εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821026903 Μαξθεηάθε Αηθαηεξίλε 
suppdivision@namfi.gr.  
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ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΑ ΠΡΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Α/Α ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 
ΙΥΤ ΛΔΒΗΣΑ 

kcal/h 

1 

ΒΑΗ 

Μ-501 ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ Π.Β.Κ. 140.000 

2 Μ-502 ΚΣΗΡΙΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 210.000 

3 Μ-504 ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 150.000 

4 Μ-508 ΚΣΗΡΙΟ DSU NIKE 200.000 

5 M509 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΔΡΓΔΙΑ 100.000 

6 Μ-511α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ B’ 160.000 

7 Μ-522 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (Γ. 
ΜΣΦ) 

55.000 

8 

ΣΡΑΣ/ΜΟ  

Μ-601 ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ ΣΑΓΜΑΣΟ ΟΠΛΙΣΩΝ 50.000 

9 Μ-602 ΚΙΝΗΜΑΣΟΘΔΑΣΡΟ ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ 120.000 

10 Μ-603 ΙΑΣΡΔΙΟ 130.000 

11 Μ-604 ΚΟΙΣΩΝΔ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 50.000 

12 Μ-605 ΚΟΙΣΩΝΔ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 50.000 

13 Μ-606 ΚΟΙΣΩΝΔ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 50.000 

14 Μ-620 ΚΟΙΣΩΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 60.000 

15 Μ-621 ΚΟΙΣΩΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 60.000 

16 Μ-623 ΚΟΙΣΩΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 80.000 

17 Μ-624 ΚΟΙΣΩΝΔ ΟΠΛΙΣΩΝ 100.000 

18 Μ-633 ΚΟΙΣΩΝΑ ASP ΜΟΝΑΓΩΝ  60.000 

19 Μ-634 ΚΟΙΣΩΝΑ ASP ΜΟΝΑΓΩΝ 93.000 

20 Μ-635 ΚΟΙΣΩΝΑ ASP ΜΟΝΑΓΩΝ 60.000 

21 Μ-636 ΚΟΙΣΩΝΑ ASP ΜΟΝΑΓΩΝ 80.000 

22 Μ-637 ΚΟΙΣΩΝΑ ASP ΜΟΝΑΓΩΝ 70.000 

23 ΓΙΑΠΟΡΑ M-646 ΟΙΚΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΟΤ 40.000 

24 

ΥΔ 

Μ-701 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΤΛΗ Υ.Δ. – ΦΤΛΑΚΙΟ 45.000 

25 Μ-716 R.C.B. 140.000 

26 Μ-844 ΓΡΑΦΔΙΟ MTR 30.000 

27 ΣΑΤΡΟ Μ-944 
ΓΔΝΝΗΣΡΙΟΣΑΙΟ Ραληάξ Νν 5 
(ηαπξόο) 

60.000 

28 

ΓΡΑΠΑΝΟ 

Μ-949 
ΓΔΝΝΗΣΡΙΟΣΑΙΟ Ραληάξ Νν 6 
(Γξάπαλν) 

60.000 

29 Μ-950 
ΚΣΗΡΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ραληάξ Νν 6 
(Γξάπαλν) 

100.000 

 
      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 


