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Θ Ε Μ Α: Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με δημοσίευση πρόσκλησης για συλλογή 
προσφορών για ην παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 
45215140-0).  
 
Το ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη» έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε.)», όπως 
ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
3. Το υπ’ αρ. 4789/22-11-2022 αίτημα με την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων 

εργασιών και την εκτιμώμενη δαπάνη. 
4. Την υπ.αρ.  4859/25-11-2022 Απόφαση Διοικήτριας 
5. Την υπ.αρ.  4860/25-11-2022 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΞΧΔ4690ΩΛ-ΧΟ5)     

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ανάρτηση στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για την υποβολή προσφορών για την ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (CPV: 45215140-0) 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής και προϋπολογισμό δαπάνης 6.820,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 (ΚΑΕ 9723α) 
που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2022. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Μπορούν να υποβάλουν προσφορά Φυσικά Πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, της 
ημεδαπής η αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται σε σχετικό 
αντικείμενο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις προσφορές τους στο email:  
promithies@spiliopoulio.gr εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από τη 
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δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης δηλαδή έως 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:00 π.μ. 

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόμενοι φόροι, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., 
ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, με ρητή αναφορά στο ποσοστό του επί τοις εκατό στο 
οποίο υπάγεται η αιτούμενη υπηρεσία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή εργασιών της παρούσας Πρόσκλησης 
και η υλοποίησή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2022. 

 
Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία 

είναι η βεβαίωση της υπηρεσίας προς τον υποψήφιο ανάδοχο ότι έχει επισκεφθεί 
τον ανακαινιζόμενο χώρο, γνωρίζει τις εργασίες και τις συνθήκες εκτέλεσής τους.  

 
     Ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει (επί 
ποινή αποκλεισμού): 
 
Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  1  &  3 του 
Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην οποία αναλυτικά 
θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του υποψηφίου  και στην οποία  θα 
πρέπει να δηλώνεται ότι:  

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει  για τον προσφέροντα 
λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016,  
για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  
• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία (Εργατική  
– Ασφαλιστική Νομοθεσία).      
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των 
οποίων ο προσφέροντας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.   
• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.   
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  από  τα 
αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  επαγγελματικής 
του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  κάποιο  από  τα  
αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας,  και της δόλιας χρεοκοπίας.    
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας Πρόσκλησης.  
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της σύμβασης.   
 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   
 • Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται  για  την  απαρέγκλιτη  
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των  
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φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.   
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με το 
άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα περιλαμβάνει τις τυχόν 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά 
και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά 
έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 
1. την κατακύρωση της ανάθεσης 
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.  
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο 

προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση 

των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. 

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη 
κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 
προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαδικασία, ή να την αναβάλλει. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
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που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή της.  

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή της.  

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  
πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  
εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  
(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία  ενημερώνεται 

και καλείται να προσέλθει εντός προθεσμίας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση ,η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 
Ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Μετά την έκδοση της 
Απόφασης Κατακύρωσης, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο 
(Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας έως 31/12/2022 
οπότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν παραληφθεί και να έχουν 
τιμολογηθεί όλες οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση.  

Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται από 
Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 216 του Ν4412/2016. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, για το 100% της συμβατικής αξίας, με την προσκόμιση 

του τιμολογίου, των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μετά την παραλαβή των 
εργασιών και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης.  

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 
των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Πρόσκληση και λοιπά  
έγγραφα της Σύμβασης.  

Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Κράτηση υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 

Νοσοκομείο.  
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο προμηθευτής 

ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την 
μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν όλες 

οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
 

 

                                        Η Διοικήτρια 

        

 

 

                                    Βασιλική Γεννηματά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (CPV: 45215140-0) 
 

Α. Επισκευή της οροφής στα WC του κοινού και του προσωπικού στον ά όροφο της 
κλινικής. 
 
Β. Κατασκευή στεγάστρου στον αίθριο χώρο μπροστά από τα μαγειρεία. 
 
Γ. Επισκευή επιχρισμάτων υγρασίας και ρωγμών στην αίθουσα συνεδριάσεων. 
 
Δ. Επισκευή πάνελ οροφής στην αποθήκη οινοπνεύματος. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. 
1. Αποξήλωση όλων των παλαιών μεταλλικών ψευδοροφών, έλεγχος για πτώσεις 
επιχρισμάτων από την οροφή και όπου υπάρχουν εμφανή σίδερα οπλισμού επικάλυψη 
με εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών. 
 
2. Επανατοποθέτηση ψευδοροφής με γυψοσανίδα ανθυγρή πάχους 12,5 mm 
συνολικού εμβαδού 26,4 m2 και ελαιοχρωματισμός αυτής με οικολογικό χρώμα νερού. 
 
Β. 
1. Κατασκευή στεγάστρου στον αίθριο διάδρομο των μαγειρείων μήκους 9,00m x 2,00m 
x 3,30m ύψος. Το στέγαστρο θα αποτελείται από πάνελ πολυουρεθάνης 30mm το 
πλαίσιο και οι ορθοστάτες από κοιλοδοκούς 60mm. 
 
Γ. 
1. Αποκατάσταση επιχρισμάτων και υγρασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων και 
ελαιοχρωματισμός αυτής με οικολογικό χρώμα νερού συνολικής επιφανείας 36,7 m2. 
 
Δ. 
1. Αντικατάσταση πάνελ πολυουρεθάνης στην αποθήκη οινοπνεύματος διαστάσεων 
2,00 Χ 2,50 m και πάχους 30mm. 
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