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ΑΘηuα αημερα την 22'ι ιου μηνδg Φεβρoυαρioυ 2016
ημθρα τηg εβδo1ιαδοg Δευτερα, η υπογεγραμμi.νη Eπιτροπη αποtελουμενη απδ
ΞoΞj! :

(α} jT. Y/ π. Ε Αρxιτειcιoνα Mηxανικδ TEΙpΙ}iΦΛΙA Γlαναγιδτη.
(β} Π.Yi Π.Ε ΙΙολιιικο Ml1xαvικο ΙΣΚΦY Α.ιrνα'
(γl Γf.Υi Τ'tr. Mηxανοiδγο Mηxανικ6 ΛΙΦ*ΞΙ Ιmδδpα.

προεβη αιη μελeη και επεξεργααiα των αvαγκΦν οι*γαοηg του Α.T. , τoυ .ξlημα-
ιοg Tουριαεικηg Ααιυνoμiαg & τoυ Γραφεiου Eλθ1xoυ Διαβατηρiων τηg Δlευθυν-
οη9 Aοτυνoμtαg ΓΙειρα'ιδ και αφo* .iλαβε υπδψη, το r:rι, αριθ ' 17 42 i16l9ο34οαrεδ 14-]. -2016 dγγραφο τηE Διεtθυvοηg Οικoνομικδν Α.E.Α, την υπ' αριθ.
2L 2s l 16 l 7 7 28 1 αrιδ 13- 1 -2σ15 αuαφορo_.η5 Δτα3bυνοηg Aoτυνoμιiαg ΓΙειραια,
το v. 313Ο/2Οo3, tο αρθρο.8 τηg 14l95 Κ.Δ., ιο υπ'αριθμ ΔfΥ Ε l173λ72/254ο
EE2012 αrι6 a7 -L2-2o 12 dγγραφο Διευlυνοηg Tεxvικtilν Υπηρεoιδv & Στιlγαοηg
τoυ Υrιoυργεtoυ Oιι<οvo1ιιι<ιilν, το αυpιφερov τoυ ξμoοioυ κα1 των πολιτδν, καιi_
λη$ε οτο oυμrτiρααμα 6'ιι, για την ευρυθμη λειτoυργiα των εν λδγω Yπηρεoιδν,
ατεαι'εεiταr. η εξεli5rεoη προg μtοθι*αη .i'rεη>tου ουvολικ4g cοφi.λιμηg ε'
εtι<4κιvεiξs i}&5 t,μ' {tSs τ.μ. γραφειαxoi !iαι 4f τ.}ι. .ΙΙιsΦη}rει?τι!fΦi χΦ-
ρ*τ, εφοει:ν <ιυτδ εtναι εφi'!{τδ, οι oπeiiοι lΦvοται vθ s{γαι xει υrιΦγειοι}
μετα o-εεγcιομivr,rv d1 μη π*ρε,rv crεdιΘμευοr1g nθvεε {S} τοuλ&.xιεεov {ΙτΙτΦ1tι-
vftτωv κατ δι}ο [2} μο'εοαιτιλετΦv.
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Et{ΔEl(TΙΙζ1Ι ΙΙ.trrΑΙγ(}Ιι{ΞΙ ΓFΑΦ]EΙΑ:{f,r3s rn.λ.Ιι. Xf}pΩ3{

Α. .&Σ{:ι?[.ο1uΞΙζο f1wΙξ1flΑ ΑxΓΙ$Αt1. Γραφεlο Διοικηu] - Χδρξ αuvεργαοiα5

2. Γραφεio Αftωματικδν - Πρoανακρtoεων 
l

$. Ιραφεiο Α$'ομαι:r<ο* Yπηρεotαg * υπoδοxη κoιi;ο1i

4' Γραμματεiα * Tουτoτητε5 _ Aρxε{ο

s, Γροφεiο Αoφαλεiα5

6. Γpαφεio

9, Ι{υnικεiο

tr5 τ.μ.

Ι.δ τ.F'

15 τ.μ.

6ο τ,}Ι.

2Ο τ'μ.

ir τ'μ.

ΙΦ τ.μ.

5Φ τ.μ.

$ τ.s.

B. TM}ΙIWA TΦΥΡΙΣTΙIζ}ΙΣ ΑΣTr.ΙroΙιeΙΑΣ ΑΙΓΣi'ΤΑΣ
Γρhφεto Διοπ<ητη _ Χdτρog- α'lsoεργaοlο5 ls τ.μ.I,

2.

1.

lc

tΨl{'ο.ι1Ι*<}r,s

Γ. ΓF.AΦsΙΦ Ei{IηrxoΥ AΙΑtsΑT!{pIs}N "&ΙΓx}rΑt
Γραμματεiα

Αρxεio

pΥ?qοΛΙΙζΙ{ {}ΦEΔΙΙc'}l EΙχfΦΑff sΙΑ:

25 τ.μ.

15 τ.μ'

4€t τΦ.



3." To κτiριο που θα μιoθοθεi να εiναι ανεξαρτητο, αυμ,ιρoνo καt λειιoυργικδ,
*τ<:ι δαιε νο εξαoιραλiζεται πληρωg η δνετη και αοφαλη παραμονη δοων'εργδ-
ζo"..cαι, το επLακiπτoνται η δταμενoυν ο' αυτδ' wtι Μ
l-ι{:Bιομ'τrqor} σ_JζεδiΦυ τηs yιδλnq και oε οημεio ποU να δi.""oι""".o,l$ο_
oβιoη των nολιιων ωs Και η ομαλη κiνr1oη και η ευxερηg αιαθμευοη iων ο-
:rp ματιoν ιουg.

1i - Στo διαγωνιo1ιδ δυναται να αυμμετααxoυν ιδιοκτητεg ακινηιων: {α) oλο_
κλ*ηρωμενcον, (β) ημιτελιi:ν και {γ} υπο α.,:iγερoη, μe την πρoιiπδθειrη δτι θα
πcεραδoθoυv ετoιμα πρog xρ*ση, τα μεν ημιτελη εντδg οιcιαμηνου, τα δε υπo
αrr-Jγερoη εvεδ5 δεκαπειταμηνoυ απδ τηg υπογραφη5 τηg ,τxετιr<ηg αυμβαoη5.s. il ιτροαναφερcpιενη Καιανομη τον xδρων ανα γραφεiο δ'jναται να'τροΙ1ο_
πο" lηθεi, εφΔαoν η υφιαιαtr'ιενη κoτααrαοη τoυ r<,ιιρioυ δεv επιιρdπει.η δια'
μ&φωοη τoυg αlg αναφiρεται η υφio-ιαται πρ6βλημα απδ λεπουργιΦs 4 πo_
λεοlομικηg r*ειlρδg. }Ι διαταξη ιωv γραφε-iωv να γiνεl κατδ τρδπο ποιi να δι-
αα"φαλ1ζει η λειτoυργικδτητα η5 υπηρεoiαg και να διευκoλυνει ην εfuπηρf-
τη€η τ.δν πολιτδν.
4. Η ωφεληrη εΓι1φανε1α του ι<ιιρiου προοαυξdνεται κατα 1,25 ν1α δ1αδρo_
μ; "J -1'iiμι:i.;a.:ni]ιΙ, i$;&iJ';.δ i<αι aζ.,,.;ρ*ιι-g ;.7;;υ;;'_,1*-rl ii σιj cψλira]i
υrε.ipγετ.α επιφ&'ι,rεια του lrιιρi.oυ εκειμdται ο-εα 382 τ.μ. , περtπου.
s. ['Ι διαμορφωcrη των γραφεiω\, θα γiνει α0μφονα pτε τα oxεδια τωr., κατ6ψε_
ων Γioυ θα θaωρnθουν απδ τo 'ξl4μα Ι{τιριoλoγικηg Υrιoδoμηg { /Α.E.Α r<αι
θα ryκριθoυν απδ τηιl Κτημαιu<τ1 Yπηρεαiα ιου Δημοσiου.
6. Γο κιiριο vα δrαΘειcι:

Α. ΦΙEζΦAΦy.,,fΙηζJL

1"- }πιφδνειεg τ<λιLrακοotααic}ν που να επιο-ερωΘουν με μιαρμαρο. Πατδματα
ΓισξJ vα επιαιρωθοδv μ'e μdρμαρo η r.iακiδια πoρoελδvηg και τα v,/c με Ιιλα-
κiElα ποροελανη5.
2. Ααφα,\εi5 και επαρκεi5 Χ6ρουs κρατησηs (κρατητηρια), α5μφωνα με τσ ε-

8o3a/23/22 αn6πlcrυναΓιτδμενo υπ6δειγμα τηg Yπηρεοiα
7- Ξ_0-2οo5}, κα-
θδg και αποΘηκεg orι\ι,:l'μο*.
α' Τα κρατητηρια, οι αποθηκε9 orιλιο'μoτi κα1 υλιΚοΙJ, οι τοιτoπoιiεg να κα-

ιαcεxευ ααεουν απδ μrιατιΦ οrποrτλινθοδopιη.
β- Πριν οι xδρoι κραιησηs επ1Χρ1σιουν εαωτερικα με 'ιcrxυρη τοι1rενιοκονi-

ο., .',α τοποθειηΘε1 πλεψ'rα 1 oΧ 1O '

γ- ΙΙρrν oι '<ιbροι των απoθηκδν οrιλ:.o1ιου επιxριιπo*ν, εξωτερικδ με ιc,ΧrJ_

ρη τοιi ιε.πoι<orliα, να τοπο8ετηθei πλdγμα ioΧ1ο.
δ_ Η Φυρa τηg ειοδδου σ.o :<ρατηtηριo {απδ xιbρο αvαprcνl1g), απoθηκεg

οπλιηιoi;, υλικδν, να εiναι μειαλλικθg με δ1Γ.λη λαμαρiνα 3mm και κoιλο'
δol<ουg, κλειδαριεg αoφαλεiαg και υπoδομη για υποδοxη λαυκ*του'
ε. Η κεr,τρικη θυρα ειαδδου αιο κρατητηριο, να διαθ*τει ουρδμενο η ανoι-

γ6μ$vc πορτακι ο,3οXο,4o πoυ θα καταoκευο.αιεi αιo μΞ.ooν αr-:ιr]g και οε
υψοE 1,50m, για τoν *λεμ<o των Κρατουμεvων, η να τorτοθετηθεi $*ρα αoφα_
λεiαq μtε α.lεαιρο μμενo ' 'ματαr<ι ' ' .

διευκολυγoηq νια τα Ατοl_τα r.rε Aναηηοiα' ωs κατωτ*ρω:
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Kατdiiηλεg εγκατααιαοεφ 17ια τη διαοφολιση τηs πρδσβασηs σιουs Χδρous
Ιoυ 1αιρ'ιο1J αtδμων με ειδικδg αvαγi<εs (ΑMEΑ}, καθδg και εrδικα διαμορ-
φατμενη τουαλsτα για ΑMEA"

- o xδρη τοο WC Ατδμων με Eiδικεg Αναγκεg vα εiναι διαοταoεων
τουλαxιοτον 1,5Ομx1,7Ομ ,vα δrαθiτει θυρα ανoιγδμενη πρcs ια θξω καθα_
ρο* rιλατου9 0,9Ο με φΔρουσα xε1ρολαβη τθπου μoxλoυ (6xι aφαιρικη) και
oριζδντιoυg xειρολιoθ:'1ρεg α,.cημοτο5. ΙΙ κατ καοα oε dντoνη xρωpιατιxη ανιi_
9'γΞ μγ τιg παροxεiμενεg επιφdvειεg. Eντ6E ιου iδρου υγιεινη5 να ιοπoθειη_
θεt λεκανη ειδικου τ*που, υιi'lουg 0,45 - ο,5o μ απδ την τελικη επιφανε1α τοU
δαπsδoυ με το εμπρδαθιο ακρo τηg οε απδαrαοη Ο,7Ο - Ο,8i] απδ τον πioιl
απδ αυτην ευριοr<δμενo τoixo. Eκαιθρωθεν τηg λεκαvηg ι,α τorιoΘετηθoυν oρr-
ζδντιεg xειρολαβξ μr'1κουg O,75 μ, 1ιε τo επανω μδρos τoυs oε *ψο5 Ο,7O μ
απ6 την τι\ικη επιφανει{ι του δαπθδου, αγκυρομiνεg κατα τετoιο ιροrτο ,.iαιε
να μπορο*ν να αντiξoυ..l ιρ6ριιoη ι5Ο κγp τoυλαxιαιον. Τoυλαxιαιoi, crεη μiο
πλευρα τηE λεκδνηg να υπoρxει ελε*Θερog xδρog rιλαιoιlg o^9Ο μ, για.η\,
τιλευρικη προoεyγιoη αμαξιδiου- oι xειρολαβξ που τοποθετoυνται nρcg
του5 xδρoυ5 αυιoυg να εi.νει ανακλειvδμε\'ξ με δυναιδτητα ακινηιοποiηοη5
ι:'ιην κατακδρυφη θδo'η. Η μ{α εκ των δυο xειρoλαβδν vα φθ.ρει επ'αυιη5 τηv
θr"y:r xαη.lοt tτ.+$ο1lrnτn:'-.. τ{ 1'9η*'1 \,,^t :εηΙτx iafταI r''c ξαζc:: 'f: wο1.:-] nι_ - _ -πiεοηg. Σε'καθε περirπωση o μηxανιαμδg του δοxεiου πρεπε1 να ενεργοποιεt_
ται με εΦxρηαεo xειριqιηριο, τo oπoio να τοπoθετεiιαr εr<ιδg αυτου αε οημεiο
πpooιτο αιov xρηcrιη. ΙΙληοiοv η9 λεr<dvηg να ιortοθετεlται μπαταρiα τδπου
{vτουg), για την υμεινη του xρηοη. o νιπιl1ρα5 να εivαι ρηx65, ειδιι<oli τυ'
πoυ, δαιε το εrιανω μtρo5 του να απθxει ο,8ο - o,85 εκ απ6 το δαπεδο καr ιο
κdτ(,) του ''lα απixει Ο,7Ο εκ απo αυτo, φγονoμικos, xωρi.g κoλιi:ι,α στηριξηs,
διααιδοεον περiπoυ o,6aΧΟ,6ο μ και αυνοδευετ-αι απο ραφr αιo 1διo υψο5. il
σεηρlsη ιoυ νιτιτηρα να γiνει οιov ιo-ixo με τθτοιο τρδπο δoιε να αvιθxεi oε
φoριιση oεην εμτιρδοθια ακρη του τοvλoxιαιον 15Ο :c{ρ. Στο νιrπηρα να τo-
ποθετεiιαι μπατoρiα αναμιr<τη με μακρυ (ρουξoυvQ καi μοκρυ xειρiοιηριo. Ο
καθρθrεηg τοποθετε1ταr με ιην κδτω αrcμη αιο 1,ΟΟ μ απδ το δαπεδο iιa-ι e-
xoυν υψog τουλαxιαεoν 2,Ο0 μ. Tο υλικδ επiαιρωοη9 τoυ δαπεδου, θα εiναι
αντιολιο€ηρδ, Νl: προβλiπεται xρr,:ματιr<η αντiθεoη 1τεταξυ δαrιεδοι:' τοixων
και ειδων υγιεινηg,
Φ' Nιουλδπε9 τουλαxιαεoν 5? τ'μ. περtπoυ σιουS γραφεiα}ζo*6 xrbρουg και

ραφια ι*που ιiexiοrr 26 τ"μ. q.ουs αποθηκευτικοl3s και βoηθητικου9 xtb_
ρoυS ωs l<ατωτερω:
α. Eρμαρια _ βιβλιοθηκη γραφεiων 3Φτ.μ και βdθoυ5 40 εκ, απδ δαπεδo

μdxρι κατ οροφη, με Θ*ρε5 ανοιγδpιενeg αnδ iγxρφ1rη μελαμiνη παxoυg
16nιm l<oυρμπαριατη αrα καιαt<ορυφα κα1 περlθd]ρlo Ρ.v.c ποxoυc i
xl,\. ιτro oριζδντια. με μηΧαν1σμoυg ιτομoλα' μεντεodδεg, κ,λειδαρiεg
κ.λ.π. Kουτi {για xαθε ερμdριο xωριαιδ'δ-_ο nδρτε3} με oρθοαιc,τε5'κα-ι
ραφια pιε ιcrxυρη αιερεωοη απo ηn<ρalμη μελαμτιvη ποxoυg 22ι::.ni και
ιτtr ατr1 8mm. ι<αθε κoυι1 βαoεαlg, μnαζεg, κoρνiζεg και λoιπcl rταρεiικδ
μι:να για πξρη και κανoνικη λειτουργiα.

β. Eρμαοια - γτοUλαπια ρoυxrηlου 22 τ.μ. και βαΘουE 6Ο εκ, cιπδ δαπεδο
μδxρι και οροφη, με.θυρεg ανoιγ6μενε9 απδ iμ<ρομη μελαμιuιη παxου5
16mm κoυρμπαριο-ιη οια καιακδρυφα και τιεριθeiριo Ρ.V.C παxoυE ixΔ. αιο oριΦιτια, με μηXανlσμoυE πομολα, μεr,τ:.οεδεg, r<;\ειδo ρ1ε9κ.λπ. Koυτi {για καθε ερ'pιαριo xωριαιδ_δυo πδριε5Jμε οpθοα.α.εg 

'καi
ραφ1α με ιο:xυρη οτερd'ωση αΓιδ δγxρωμη μελαμiνη ΙιαΧoυg 22n:in και
rιλατη Bnm,καsε κοuτi βδοεωg, μπαζεs, κορνiζξ και λοιnα παρελκoμε^
να για πληρη και κανονιΦ λsιτουργiα.
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]{αθε ενιαiο ουνολo .θα τoπoθεηΘεi οε πρoκα8ορ1σμavη αrιο ια οιθδιαθε-οr1 και περiλαμβανει ο2ια ια παρελκδμενα για'rτληρη λε,.o,'rργiα,τελετΦ1ιατα κ.λπ.
'F, N.o"^ ',',ιo KoυζiναS 3.τ.μ περiπου παγκο νερoxυτη *παοo r<λπ για τdξ_
ξΞ5αι 1:"οl,Φ λειτoυργiα, ο.εoν xιbρo πολλαrτλδv xρηαεων.
6 - Mεταλλιι<α oκiααερα (περα.iδεg) oε δλα τα υαλοαιd'oια.
7 *.Κιγκλιδrbματα, διαμετρoυ^ Φ14 πα γραφεtα των Αξ/κd:ν Υπηρεαiαg - Tοτξr'μια πoυ Θα ,'<ρηοιμoποιηθoυν 9ε" ου1"r"ρ,lrθvα υα1οoιδoι" iλi *ri o"ρ"tcιvιρικη5 ειαoδoυ Θα εiναι τρiπλεξ αιτιβανδαλiαιικδ.
8 * Κιγκλιδd:ματα aπδ ιην :τλευρα των δμορων ι<ιιρiων {εαν υπδρxουν) 17ια α-
τt_ lιροrιr1 ανειιι0uμιητεον αιδμιlν-
9-Mειαλ-λικi5 Θδρε5 αιιg αποθξκεg υλ$ζου.
1€. Xρω1:ατιο}1δ9 τω\, xιbρων εξωτερικα και εσωτερικα ιου κτιρioυ, ουμφωνα
1-ιετιg ιrιοδεtξειg τη5 Υrιηρεoiαg"
1E*, Bαοη και ιοτδ οημιriαg.
1"E Eοοη ατιδ οrιλιο-μiνo οι<υρ6δεμο, για τοποθθτηοη αλeξiοφαιρηg oκοπιdE,
{ε<ν κριθεi απαραiτητο) διααιαoεων 21ιx2μ. E ακοπια οα 1iι"εi μi εi*a"η.ηsΥι1ρεοiαg.

@
1* Δtxτυο Δομημqγηs καλωδiωoη5 ουμφωνα με την υrι,αριΘμ' 8o3g/l/s2'': αr*iδ 31-7'2Ο04 Tεxνικη Περι''7ρaφη και Ηλει<ιρολoγικt'1 εγκλtδσtαση η ο-s, Γι{:Jα θα εξαοφα.\iζει αuvrελεαιη ιαxυοg {ουν. φ) iοο η μηαλυτερο O,95.

l *. Σε περiπτωoη κατα ιην oπoiα λ6γω ιου εiδoυg τηg παροxηg δεv εiι,αι δυ_η1 vc: ιQ η κεντρικη αντιcrιαθμιoη, αυτη θα εγκαΘtαταται ou 
"',,μ6ρoυ9 

παροxδ9,- [φ *τιoμo*' κινηιr\ρc:ν r<λπ} eαν δε ουιε και αυτδ δεv ε.i.vαι εφU<Ιb, ,L .rr,'aρ*J,
εγxατααεααη κατα_i'ληληg αυνδεα-μολογiαg rπ:κνωτιilv οε καbε επιμθρουg oυ_
σΙ<{υη Χωριαα, δπου αυτδ απατιεiται (π.x,κιιlητηρεg, r<λιματιαιικα κλπ}.
ΔΞ /Ι]Λ/ B/Φ 1' α / 9o2 1 l 1 7.5'2oΟ5 και Δ5/ ΗΛ./B/ οri<2Ο 168 αrιο 9- 10_2Ο06
τι:_l κoινci:ν υrιουργικδv αrιοφαoεων και Δ5/FΙΛ/ B / 76954 / 13.9 '2oo3

β.Ο φωιιαpιog των γραφεiων, διαδρδμων κλn. εοωτεριxδν xδρων νq γivεται
με (αιαλtrηλα φωτιαιικα φθορια1ιου, εl{εos των πεpιπτιboεωv που προβλεπεται
{κg:ατητriρrα icλπ.}, η εναυoη τc)ν oποiζ,)ν .νa γtvετοι pιε ηλεlrιρικδ εκκιvητη
(B-lLΑST).
2, Συαrη1-rα ιμυξηs _ Οερμανοr1g-
s. Κδρoυg rιoυ να διαθ*τουv φυακδ αερισμδ και δπoυ αυτδ δεν εiναι εφι_
t<c<3 να καταoκευαoιεi μηxανικδg,
Φ, Ιιbρο RΑCΚ αoυ θα r<λιμiατiζεται.
s' Στιι \τ/C παρoxη ρευ1ιατog και αιεγνωιη ραg xεριδν.
Φ" Φωτιαιiκα οτoιxεtα t6ΟΧ6ο η 2X36w} φθoριηroιi με αιται:'7αor:ηρεE.
?' ]ιηιρη 'Ι.V. {κεραiα, ενιοxυτr\5, καλd:δια, πρiζε5 κ'λ'rι.J αια γραφε1α Δ/τδν,
Υττοδ/τεJ:ν, Α$ι;ματικd:ν Yπηρεαiαg, Γρcιμlμαιεiαg, o_εην αtθουαα Πoλλαπλιbν
Χρ ηοεον - i{υλι<εiο.
&" Προβολεig εξωτερικο. ιoυ r<cιρiου και ιρωτιομδ5 oτην περitpραξη εαν υπαρ_
xεr_ "

9. Ξξιlτερικδ τoυ r<ιιρiου θα τοπoΘeτηθεi o:<oπια a'λεξiocραιρη.μa κλrιιατιαμtδ
η οποiα θα ηλεκιροδοτηθεi με καλιiδιo 3X2,5mm και θα ογκατοοταθεi και
γραμμη ηλειρδνoυ '
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Ι.θ. Αλεζικθραυνο εdν κριθεi oτι απαιτεiται"
tr 1. Ηλεκφoπαραγωγ* ζευγτg.

tr . Kλειoιoυ κυκλδματοg τηλεδραoηg(C.C.T.v.}{καλcοδ{ωοη}. oι καμερεg
να τοποθειη0ουv οιo Eιδδρομο τ{oν κρατητηρiωv Και εξωτερικα ιiru κΙ1ρiσυ,
{τεoοεριg γιονiεgi μrε εγκαιαοιαοτ1 μδν1Σoρ αιo Γραφεio του Α$ωματικου Ynη-
ρεαiαg.(δαπανη τqg Υna1ρεαiαg}, αxειικδ τo επιαυναrrιδ1τ ενo Ba39/1/B6
απδ 15-8_2oo4 εγγραφδ μαg.

2. Tηλεφωνικηs συσl€υηs {καρτoηλδφιυνo) οτον προθαλαμo τ6)ν ΚραιηΙη-
ρiων και αιoυg xrbρουE αναμoνηg κoινο'lj.
3. Πινακiδα5 αcην πρδοοιρη αυτου.
4" Ψυτ<cε5 *δατo5 iξω αrιδ τα qrc.
s. Eγκαταοταoηg ο'εlρηναg.

- Oι δατιανeg αυνδεοη5 ιolJ με ιoυs Koινωφελεig Οργαvιo'μoυ5 (uδρευoηg, α_
ΓΙoxθτευσηs, ρευματοg, τηλεΙιlκοινωνiαg), θα βαρυνο!ν τον ιδιοt<τηη του α-. :-.'i,r'.'

A. ΑΥ,ΔsΙΦp x*"nΡοΣ.- F;€'f}TppΙΞ(Α Tοτr ΣΞT{}}Ι{}Y: ΓΙ{λPj1'u

Eδv 
'το υπδ pτtoθωαη ακivητo διαθετει oικδπεδo, Θα γiνει κc.ταoκευη περi-

φραξηs, οι-:νoλικου υψoυg δυδμιoι (2,5) μ$τρων:
{1} Eνα {i} μδιρο oΙιλισμdνο oκυρoδεμα παxoυg 2Ο ε.ι<. κανοιηκcι, επι-
xριoμc,νo και κιγκλiδωμα 1,5 μdιρα η
{2} Συρματδrτλεγμα γολβανιζ* , καρi 5,5x5,5 εκα'ιοοια, παxοg ουρματog
2,7Ο xιλιοαια } με σuρμα {ουγια} ενiοxυoηg 3,OΟ xιλrοαεα κατα μt'1κο5 τη5
περiφρα$ηg το οποiο ο-ιερετJ:νεται σε φυγοi{εvτρικουg παooαλoυg απδ γα-λ_
βανιq:θνouE oιδηροοωληνε5 διαμιlτρου 1 1 /'2ι με τoποθ*τηαη των αrι}λων ,
καθo 2,oC μ.
Η rιερiφpαξη θα διαθειει δυo {2} μεταλλικis θ*ρεg πoυ Θα λειιουργεi 11λε-
κιρικd , rιλαιoυg τουλαxιαιοv 5 μ.μ..
{3i Tonοθaτηoη θυρα5 (γκαραζoπoριοg} αιην εiοοδο του γκοραζ, (εαν υ-
παρxε ι}ηλεκιρικα και ααυρματα xετριβμενl1.
{4 }^Kαταoκευt'1 βαοη5 διοαιααεων 2u:<2μ απδ οrιλιη:ενο οκυρoδεμα, γιθ ιην.ο'
ποθiιη οη (μελλονιιr<α} του φυλακioυ -Σκοπια9' Eιτδ5 του φυλαtioυ Θα'υπαρxει o
απαραiτητog εξοiτi.ιομδg και μπoυτδν για ιo ανoιγμα καl κλεioιμο ιηg θυρα5 τoυ
1,καραζ. {περi αυιο* Θα απαιτηθεi oυνεργααiα}.
Η oκoπιdι Οο γiνει 1ιε δαπανη ιηg YrηρεοiαE.
{s} Eπiοιρωοη τoυ αυλειου xδρου με αοφα-},ιo η με ι<υβουg ειτiαιρι;οr15 πεζoδρο-
μιioυ nδxοιE θξι {6}εκ, 11 πλακεg πεζοδρο1ricυ, 1ιε εξα-iρεοη τr,-lν xεbρα:ν'πoυ θα γi-
vε.ι δενδροφ*τευoη.
{6) Η επιφανε1α του 1',καραζ {εαν υπαρxει) θα επιcrερωΘεi με βιομηxανικ6 δαπε_
δo.
{"} Δι<tγραμμιση τΦν xδριoν αιαθμευoη5' (εξωτεριr<τilν η orηaηιενων).
{8l Γiε-ριμετρικδg φωιιαμδg τηs περiφραξη5. Η iναuαη και τo οβηoι|ο θα γiνsται
μlε φωτoκυπαρo μεροg-Wι<rαg.
{9} Ι(αταοκευη ζαρwιινι6ρων για τον εξωραiαμδ του xΦροr;.
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. oι δαndνεg oυνδεoη9 τoυ με τoυs Κoινωφελεt5 Οργανιαμουg (υδρευ-
σηs, αποxετεUοηg, ρgυματos, Ιηλεrιlκοιν{Jι,tαg}; bα βiρυvλυν ir, 

'oλr.iηητου ακινηιoυ.
_ }uxΦv διαφοροπoιt}οειg eπ-i, τarv αvωτ6ρω, sα γtνοεv μετ& φπδθγκριοη μαg.

EΙΙΙTFΦΙ'lΞ{
tr. ΓJΑΝΑΓΙΩTΙ{Σ TΣΙΡΙΙζοΛΙΑΣ
Π.E.r/ Αρxιτdκtων Mηxαvικδ5

2. ΑΙφ{A ΙΣκοY
Π. E',i Πoλιτικ69 Mηxανrκ6g

a. ΙΣΙΔCJPA ΛΙoΣ}Ι
T,E. / ΙvIηxανoλδγοg Mηxαvικδg

ΦEfnFΞΙΦΙ{&r
O ΔΙEΥΘyNfΙ{Σ

ΔΗMΗTΡΙΟΣ Ι(oPMrΙAE}ΙΣ
Tαξlαρxog

o Διευsυντηg
Δημητριφ Ι{οΡΜΓΙΑKFlΣ

Tα$iαρxo5

$3Lι νc1 81-Σο\ζ
{ €n.Toι'\ι

4 \* ,\*,\et

Γtα _1ηvgvτlγραφi1
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