
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

Α.  Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλισης της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

2. Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Του  N. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143/2014). 

4. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου». 

Πληροφορίες: 

Διαδικαστικά:  

 Χατζηιωαννίδης Ιωάννης, 2310 891200 

 Μπύρου Αναστασία,  2310 891284 

 e-MAIL:  gh@uom.gr; anpa@uom.edu.gr 

Τεχνικά ζητήματα: 

 Αλεξούδη Μαρία,  2310 891224 

 e-MAIL:  alexoudi@uom.edu.gr  

 Τσακιρόπουλος Γιώργος,  2310 891252 

 gtsakiro@uom.gr  

 Μπάλλας Ευάγγελος,  2310 891255 

 e-Mail: eballas@uom.edu.gr  

Αριθμ. Διακήρυξης: 92/20 

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
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5. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ., 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 

εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

6. Το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 1041/1980 (Α΄ 75) σε συδυασμό με το άρθρο Πρώτο, 

παράγραφος 6, υποπαράγραφος Ε.6, περίπτωση 3 του ν. 4092/2012 (Α΄222) και  το άρθρο 

Πρώτο, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ.11 του Ν. 4152/2013 (A΄ 107).  

7. Το άρθρο 324 του ν. 4700/2020 "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις", (Α΄127). 

Β. Την υπ’ αριθ. 5/23-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θέμα 1ο 

(ΑΔΑ: ΨΡ9469Β7Ι-ΖΝ0), με την οποία εγκρίθηκε το κτιριολογικό σημείωμα του κ. Πρύτανη 

(υπ’ αριθμ. πρωτ. 946/17-10-2019 έγγραφο του προς την Σύγκλητο). 

Γ. Την υπ’ αριθμ. 6/13-11-2019 απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θέμα 

8ο, (ΑΔΑ 6ΓΖ7469Β7Ι-ΑΧ7) με την οποία εγκρίθηκε το Κτιριολογικό Πρόγραμμα που 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου για το Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης. 

Δ. Το από 20-12-2019 Τεχνικό Δελτίο, για την "Αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας". 

Ε. Την Συλλογική απόφαση Ε046 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο εγκρίθηκε έργο με κωδικό 

2020ΣΕ04600000 ολικού προϋπολογισμού € 5.422.000 (ΑΔΑ: 9ΦΞΠ46ΜΤΛΡ-Ι0Π) για την 

αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

ΣΤ. Τις υπ’ αριθμ. 10/30.12.2020 (θέμα 1ο) και 12/22.01.2021 (θέμα 1ο) αποφάσεις της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί της διενέργειας του διαγωνισμού και της έγκρισης του 

οικείου σχεδίου διακήρυξης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες 

προσφορές, για την αγορά ακινήτου (κτιρίου) προς στέγαση του Τμήματος Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ελάχιστης συνολικής μεικτής 

επιφάνειας κτιρίου 2.850 m2 και ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας 2.280 m2. 
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Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 5.422.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει 

περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).                                                                                                                                                                                                                   

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) 046, με ενάριθμο 2020ΣΕ04600000. 

   

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54636, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

23.04.2021 Παρασκευή 11:00 π.μ. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο του 

άρθρου 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στo Παράρτημα  Γ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Είδος Διαγωνισμού Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α/1979) 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟΥ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(βλ. Παράρτημα Α΄) 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη- 

Πηγή χρηματοδότησης 

€ 5.422.000, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική 

Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) 046, με ενάριθμο 2020ΣΕ04600000  

Χρόνος παράδοσης- 

Χρόνος παραλαβής 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 
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Εγγύηση συμμετοχής 

Ένα εικοστό (1/20, δηλαδή 5%) του αιτούμενου με την 

προσφορά συνολικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής του) 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στον ελληνικό ημερήσιο 

τύπο 

α΄ δημοσίευση: 26.01.2021 

β΄ δημοσίευση: 27.01.2021 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50–58 του Π.Δ. 

715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/1979) και τα κάτωθι παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

«ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

«ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  23.04.2021  

3. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον πωλητή.  

4. Η περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δύο (2) φορές, σε διαδοχικές 

ημερομηνίες, σε εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο 

του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου https://www.uom.gr/supplies. 

 

Θεσσαλονίκη, 25.01.2021 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

Στυλιανός Κατρανίδης 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αγορά ακινήτου, ήτοι αυτοτελούς κτιρίου συνολικής 

ελάχιστης μεικτής επιφάνειας 2.850m2 και ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας 2.280m2 εντός 

του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για την κάλυψη των ιδιαιτέρων εκπαιδευτικών και 

διοικητικών αναγκών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ήτοι αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συναυλιών, εργαστηριακών χώρων, 

χώρων διοίκησης, γραφειακών χώρων διδακτικού & λοιπού προσωπικού και φοιτητών, 

βοηθητικών χώρων, χώρων υγιεινής, ειδικών χώρων αποθήκευσης μουσικών οργάνων, 

χώρων αποθήκευσης βιβλίων και χώρων για εγκαταστάσεις και κυλικείο.  

Το κτίριο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς μπορεί να είναι πλήρως αποπερατωμένο 

ή ημιτελές/υπό ανέγερση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως 

αποπερατωμένο, δηλαδή για άμεση χρήση (με το κλειδί στο χέρι), και διαρρυθμισμένο 

ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου, 

όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 6/13.11.2019 (θέμα 8ο) απόφαση της 

Συγκλήτου Κτιριολογικό Πρόγραμμα (ΑΔΑ: 6ΓΖ7469Β7Ι-ΑΧ7), τις τεχνικές προδιαγραφές 

που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τους νόμους-διατάξεις που υφίσταται για όλα 

τα Δημόσια Κτίρια και ιδίως δε αυτά με χρήση «Εκπαίδευση» (Κατηγορία Δ του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού). Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών 

διαρρυθμίσεων/αποπεράτωσης και την παράδοση του κτιρίου πλήρως αποπερατωμένου και 

την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων  είναι εικοσιτέσσερεις (24) μήνες με αφετηρία 

την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, για την έκδοση της οποίας υποχρεούται ο 

πωλητής να υποβαλει τις σχετικές αιτήσεις/μελέτες εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή 

του συμβολαίου. Αντίγραφο της αίτησης για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υποχρεούται 

ο πωλητής να υποβάλει στο Πανεπιστήμιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 

της στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για κτίρια που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια 

εκδοθείσα από 01-01-1985 και εντεύθεν, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί για κανένα 

λόγο. 

Εφόσον το προσφερόμενο κτίριο είναι μοναδικό στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο η προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο και θα πρέπει να αφορά στη 

μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων επί του οικόπεδου ή αγροτεμάχιου, 
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συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος μελλοντικής επέκτασης καθ’ ύψος ή κατά πλάτος 

αυτού.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κτίριο που ευρίσκεται σε οικόπεδο μαζί με άλλα 

κτίρια, η μεταβίβαση θα αφορά σε διαιρεμένη κάθετη ιδιοκτησία με το αντίστοιχο ποσοστό επί 

του οικοπέδου. Ο/οι προσφέρων/οντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συστήσουν 

δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε διακεκριμένους κοινόκτητους και κοινόχρηστους 

χώρους του περιβάλλοντος χώρου, που θα αντιστοιχούν στο προσφερόμενο κτίριο, τους 

οποίους θα προσδιορίσουν με την προσφορά τους και θα πρέπει, έως την υπογραφή του 

συμβολαίου αγοραπωλησίας, να έχουν συντάξει τον σχετικό κανονισμό που θα έχει 

μεταγραφεί-εγγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. 

Δε γίνεται δεκτή προσφορά για τμήμα κτιρίου διαχωρισμένου καθέτως με τοιχοποιία από 

μεγαλύτερο κτίριο, ή για τμήμα πολυώροφου κτιρίου αποτελούμενου από ορισμένους μόνο 

ορόφους του. Απαιτείται αυτόνομο και αυτοτελές κτίριο με αυτοτελή φέροντα οργανισμό και 

αυτοτελή λειτουργία. Ως αυτοτελής λειτουργία κτιρίου νοείται η ύπαρξη αυτόνομης εισόδου, 

αυτόνομου συστήματος θέρμανσης και ύδρευσης - αποχέτευσης, αυτόνομης παροχής 

ηλεκτροδότησης, αυτόνομων κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων και αυτόνομων 

εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας. 

2. Περιγραφή προσφερόμενου κτιρίου 

Tο αυτοτελές κτίριο πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω όρους: 

2.1 Θέση  

Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται είτε σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου/εντός 

οριοθετημένου οικισμού είτε σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και εντός των παρακάτω 

περιοχών του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα: 

 Δήμο Θεσσαλονίκης (περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες), 

 Δημοτική Ενότητα Θέρμης του Δήμου Θέρμης, 

 Δημοτική Ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει: 

 Να έχει πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένη οδό, Επαρχιακή, Δημοτική ή Αγροτική. 

Ειδικά για Αγροτική οδό (σε εκτός σχεδίου περιοχές) θα πρέπει αυτή είτε να 

εμφανίζεται σε απόσπασμα διανομής είτε να τεκμηριώνεται ως κοινόχρηστη με 

οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία. 
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 Να είναι επιτρεπτή στην περιοχή η χρήση γης «Εκπαίδευση» και συγκεκριμένα η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς όρους και 

περιορισμούς δόμησης της περιοχής. 

 Να μην ευρίσκεται σε περιοχή προστατευόμενη από ειδικές διατάξεις (πχ 

αρχαιολογικοί χώροι ή δασικές περιοχές). 

 Να έχει επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Πολεοδομικούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατή 

η διαμόρφωση των ελάχιστα απαιτούμενων χώρων που παρατίθενται στη συνέχεια.  

 Πλησίον του κτιρίου και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από τα όρια του γηπέδου, θα 

πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει εύκολα προσπελάσιμη στάση ή σταθμός δημόσιας 

αστικής συγκοινωνίας (ΟΑΣΘ ή  Μετρό, υφιστάμενη/ος ή υπό καταστευή). 

2.2 Επιφάνεια προσφερόμενου κτιρίου 

Το προσφερόμενο κτίριο πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ελάχιστες Απαιτούμενες Επιφάνειες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Ελάχιστα τετραγ. 

μέτρα (m2) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ 

Συνολική Μεικτή Επιφάνεια 

Κτιρίου 
2.850 m2 

Όλο το κτίριο 
Συνολική Ωφέλιμη Επιφάνεια 

Κτιρίου 
2.280 m2 

Συνολική Μεικτή Επιφάνεια 

Χώρων Κύριας Χρήσης 
1.604 m2 

Χώροι Διοίκησης, Γραφεία 

Διδακτικού και Λοιπού 

Προσωπικού και Φοιτητών, 

Εργαστηριακοί Χώροι, 

Αίθουσες Διδασκαλίας 

Συνολική Ωφέλιμη Επιφάνεια 

Χώρων Κύριας Χρήσης 
1.283 m2 

Συνολική Μεικτή Επιφάνεια 

Βοηθητικών Χώρων, Χώρων 

Υγιεινής & Κυλικείου 

1.246 m2 

Χώροι εγκαταστάσεων 

(Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, 

Ψυχροστάσιο-Υδροστάσιο, 

Τηλεφωνικό Κέντρο) 

Αποθηκευτικοί χώροι, Χώροι 

Υγιεινής, Κουζίνες, Κυλικείο 

Συνολική Ωφέλιμη Επιφάνεια 

Βοηθητικών Χώρων, Χώρων 

Υγιεινής & Κυλικείου 

997 m2 
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Οι απαιτήσεις του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

παρακάτω Κτιριολογικό Πρόγραμμα, που εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 6 Πρακτικό (Θέμα 8ο) 

της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 13/11/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΖ7469Β7Ι-ΑΧ7). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

α/α Ονομασία Χώρων 
Εμβαδόν 

(m2) 

αριθμ. 

όμοιων 

χώρων 

Συνολικό 

εμβαδόν 

(m2) 

Παρατηρήσεις 

1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.1 
Διοίκηση Τμήματος - 

Γραμματεία 
22,5 1 22,5  

1.2 
Δημόσιες Σχέσεις, 

Προβολή & Επικοινωνία 
15 1 15  

2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

2.1 
Γραφεία Μελών ΔΕΠ, 

ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ κτλ 
15 16 240  

2.2 Γραφείο Φοιτητών 15 1 15  

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

3.1 
Αίθουσα Η/Υ & 

Τηλεδιάσκεψης 
67,5 1 67,50  

4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.1 

Αίθουσα Συναυλιών 

Μουσικής Δωματίου 

(μικρή) & Control Room 

300 1 300  

4.2 

Αίθουσες διδασκαλίας 

Σύνθεσης, 

μουσικοθεωρητικών 

21 2 42  

4.3 

Αίθουσα Παλαιάς 

Μουσικής 

(Εκκλησιαστικό 

όργανο/Τσέμπαλο) 

30 1 30 

Χώρος ειδικών 

απαιτήσεων 

διδασκαλίας 
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4.4 
Αίθουσες Διδασκαλίας 

Πιάνου 
20 3 60 

Χώρος ειδικών 

απαιτήσεων 

διδασκαλίας 

4.5 Αίθουσα Άρπας 15 1 15 

Χώρος ειδικών 

απαιτήσεων 

διδασκαλίας 

4.6 Αίθουσα Κοντραμπάσου 15 1 15 

Χώρος ειδικών 

απαιτήσεων 

διδασκαλίας 

4.7 
Αμφιθέατρο 

συνεδρίων/διαλέξεων 
168 1 168  

4.8 
Αίθουσα Χορού & 

Σωματικών Τεχνών 
91 1 91  

4.9 

Αίθουσα Προβών & 

Διδασκαλίας Μουσικής 

Δωματίου 

25 2 50 

Χώρος ειδικών 

απαιτήσεων 

διδασκαλίας 

4.10 
Αίθουσα Συσκέψεων – 

Σεμιναρίων 
76 2 152  

5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

5.1 Αποθήκη βιβλίων 220 1 220  

5.2 

Αίθουσα αποθήκευσης 

(υλικού ηχογραφήσεων- 

επεξεργασίας) 

135 1 135  

5.3 

Αποθηκευτικοί χώροι 

εργαστηρίων 

“ΠΝ.Ο.Ε.Σ.", "ΤΕΧΝΕΣ", 

"ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ", "Ε.Κ.Μ.Ε." 

15 4 60  

5.4 

Αποθηκευτικός χώρος 

φύλαξης οργάνων 

φοιτητών 

6 16 96  

5.5 
Αποθηκευτικοί χώροι 

κρουστών 
35 2 70  
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5.6 
Αποθηκευτικοί χώροι 

μουσικών οργάνων 
15 3 45  

5.7 Λεβητοστάσιο 60 1 60  

5.8 
Ψυχροστάσιο- 

Υδροστάσιο 
40 1 40  

5.9 Υποσταθμός 30 1 30  

5.10 Τηλεφωνικό Κέντρο 30 1 30  

5.11 Κουζίνες 6 4 24  

6. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

6.1 
WC (AMEA, 

Προσωπικού, Φοιτητών) 
180 1 180 

Συνολικά 180m2 

κατανεμημένα σε 18 

WC Προσωπικού-

Φοιτητών & 4 WC 

ΑΜΕΑ 

      

7. ΚΥΛΙΚΕΙΟ     

7.1 Χώρος κυλικείου 7 1 7  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΧΩΡΩΝ  ΚΤΙΡΙΟΥ (m2) 
2.280 

Προσαύξηση εμβαδού για διαδρόμους κυκλοφορίας, 

τοίχους και ανελκυστήρες  (25%) 
570 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟΥ (m2) 
2.850 

 

Παρατηρήσεις 

1. Τα μεγέθη του Πίνακα 2 αφορούν τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων. Η μικρότερη 

διάσταση των παραπάνω χώρων πρέπει να είναι 3 m. 

2. Το ελάχιστο καθαρό ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνo με το Γ.Ο.Κ ή το 

Ν.Ο.Κ. (ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτιρίου) και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό 
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περί γραφειακών χώρων, αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων κτλ. 

3. Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες από την νομοθεσία εξόδους 

διαφυγής. 

4. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, στις 

διαστάσεις των ανελκυστήρων (για ΑΜΕΑ) ή στις πλατφόρμες κίνησης ΑΜΕΑ σε 

κλιμακοστάσια σε περίπτωση εξυπηρέτησής τους σε χώρο άνω του ισογείου, των 

χώρων υγιεινής (για ΑΜΕΑ) κτλ όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

5. Οι αποθηκευτικοί χώροι (5.1 έως 5.6), το Λεβητοστάσιο (5.7), το Ψυχροστάσιο-

Υδροστάσιο (5.8) και ο Υποσταθμός (5.9) θα πρέπει να είναι υπόγειοι (ή σε ισόγειο αν 

δεν υπάρχει υπόγειο) εκτός και εάν η στατική μελέτη του κτιρίου προβλέπει την ύπαρξη 

μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων σε ορόφους. 

6. Τα εμβαδά για το Λεβητοστάσιο (5.7), το Ψυχροστάσιο-Υδροστάσιο (5.8), τον 

Υποσταθμό (5.9) και το Τηλεφωνικό Κέντρο (5.10) είναι ενδεικτικά.  

7. Το πλήθος των γραφειακών χώρων είναι το ελάχιστο και επιδέχεται τροποποιήσεων. 

8. Χώροι υγιεινής & κουζίνες θα πρέπει να υπάρχουν πλησίον των γραφειακών χώρων, 

αιθουσών διδασκαλίας κτλ. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη χώρων υγιεινής και στο υπόγειο 

(σε περίπτωση ύπαρξής του) ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τις προβλέψεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί χώρων υγιεινής. 

9. Στους χώρους του τηλεφωνικού κέντρου θα διαμορφωθεί και computer room, με 

πρόβλεψη σε πιθανή ανάγκη αύξησης της επιφάνειάς του. 

10. Το κυλικείο θα πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο. 

11. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης είναι επιθυμητή. 

 

2.3 Ειδικές απαιτήσεις προσφερόμενου κτιρίου 

Το προσφερόμενο κτίριο θα πρέπει να έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια η οποία να 

έχει εκδοθεί από 01-01-1985 και εντεύθεν και η οποία, έως την ημέρα της παράδοσής του 

στο Πανεπιστήμιο με το «κλειδί στο χέρι», δεν θα έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί για κανένα λόγο. 

Η εγκεκριμένη από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας στατική μελέτη του φέροντα οργανισμού 

του κτιρίου θα πρέπει να έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 

1. Για κτίρια που έχουν αδειοδοτηθεί από 01-07-2001 έως και σήμερα: 

Να έχουν μελετηθεί ως κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3 (με συντελεστή σπουδαιότητας 

γi=1.15) του Πίνακα 2.3 του Κεφαλαίου 2 του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ. 

2000) όπως αυτός εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. 2184/τ.Β΄/1999) και τροποποιήθηκε και ισχύει έως 

σήμερα.  
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2. Για κτίρια που έχουν αδειοδοτηθεί από 01-07-1995 έως και 30-06-2001: 

Να έχουν μελετηθεί ως κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3 (με συντελεστή σπουδαιότητας 

γi=1.15) του Πίνακα 2.3 του Κεφαλαίου 2 του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 

(Ν.Ε.Α.Κ.) όπως αυτός εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. 613/Β΄/1992) και τροποποιήθηκε.  

3. Για κτίρια που έχουν αδειοδοτηθεί από 01-01-1985 έως και 30-06-1995: 

Να έχουν μελετηθεί ως κτίρια σπουδαιότητας «Μεγάλη (Μ)» σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση ΕΔ2α/01/44/Φ.Ν. 275/1984 (ΦΕΚ 239/τ.Β/1984) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

του Β.Δ. της 19/26 Φεβρουαρίου 1959 «περί αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών 

Έργων». 

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω χρονική κατηγοριοποίηση των κτιρίων προέκυψε με γνώμονα 

ημερομηνίες οι οποίες καθορίζουν την αρχή της ισχύος των σχετικών διατάξεων 

(Αντισεισμικοί Κανονισμοί). Εφόσον το προσφερόμενο κτίριο αδειοδοτήθηκε σε χρονική 

περίοδο που οι παραπάνω διατάξεις βρίσκονταν σε παράλληλη ισχύ, θα γίνεται δεκτό με 

όποια και από τις δύο διατάξεις έχει μελετηθεί. Επιπλέον το κτίριο θα πρέπει να έχει 

μελετηθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όσες άλλες αντίστοιχες τεχνικές διατάξεις και 

Κανονισμούς ίσχυαν κατά την περίοδο αδειοδότησής του (πχ Κανονισμός Οπλισμένου 

Σκυροδέματος για κτίρια από σκυρόδεμα ή Ευρωκώδικες για μεταλλικά κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η παραδοχή ωφέλιμου φορτίου πλακών 5.00 

KN/m2  (Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων, Β.Δ 10/31-12-1945 και οι τροποποιήσεις 

του) για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τους διαδρόμους προς αίθουσες – 

εργαστήρια, τους αποθηκευτικούς χώρους, τις κλίμακες και τα πλατύσκαλα.  

Στην περίπτωση που στο προσφερόμενο κτίριο υπάρχουν επιφάνειες καθ’ υπέρβαση της 

οικοδομικής αδείας και που κατά συνέπεια θεωρούνται αυθαίρετες σύμφωνα με το Άρθ. 81 

του Ν.4495/2017, θα πρέπει αυτές έως την καταληκτική ημέρα κατάθεσης των προσφορών: 

i. να έχουν οριστικά εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με προγενέστερες 

διατάξεις (π.χ. παρ. 8 και 10 του Άρθ. 9 του Ν. 1512/1985), 

ii. να έχουν ενταχθεί στις Κατηγορίες 3 ή 4 του Άρθ. 96 του Ν.4495/2017 και να έχει 

περαιωθεί οριστικά η διαδικασία. 

Επίσης δεκτά γίνονται μόνο προσφερόμενα κτίρια με αυθαίρετους χώρους που έχουν 

ρυθμίσει αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή πολεοδομικές παραβάσεις εντός της ίδιας 

κατηγορίας σπουδαιότητας δηλαδή εντός της κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3 ή Μεγάλης 

ανάλογα με τον κανονισμό με τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

Προσφερόμενα κτίρια  

- με αυθαίρετους χώρους που δε μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση 

σύμφωνα με τα i) και ii) αλλά υπάγονται στην αναστολή κυρώσεων για ορισμένο 
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χρονικό διάστημα (π.χ. 30 χρόνια), 

- έχουν ρυθμιστεί για αλλαγή χρήσης που συνεπάγεται μεταβολή κατηγορίας 

σπουδαιότητας από Σ2 σε Σ3 ή αντίστοιχη για προηγούμενους κανονισμούς, 

δεν γίνονται δεκτά. 

Εφόσον λόγω της ρύθμισης αυθαιρέτων χώρων απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας 

σύμφωνα με την παρ. η) του Άρθ. 99 του Ν.4495/2017 (ή με αντίστοιχες προγενέστερες 

διατάξεις), αυτή θα πρέπει να έχει εκπονηθεί με ευθύνη του προσφέροντα και να έχει 

αναρτηθεί στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του ΤΕΕ, το οποίο 

να αποδεικνύεται σχετικά, και να κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά.  

Στην περίπτωση που από τη μελέτη αυτή προκύψει στατική ανεπάρκεια του υφιστάμενου 

κτιρίου η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να κατατεθεί στον 

φάκελο τεχνικής προσφοράς, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, Τεχνική Έκθεση 

υπογεγραμμένη αρμοδίως από δύο διπλωματούχους μηχανικούς σύμφωνα με το ΠΔ 

99/2018, αλλά και από τον ιδιοκτήτη, στην οποία θα αναφέρονται: 

i. Ο αριθμός της οικοδομικής άδειας, οι τυχόν αναθεωρήσεις ή ενημερώσεις της, η 

χρήση του κτιρίου και το ιστορικό του (καταγγελίες, σήματα διακοπής εργασιών κλπ), 

ii. το είδος του φέροντος οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας κλπ) 

καθώς και το είδος των υλικών των μη φερόντων στοιχείων, 

iii. ο χρόνος έναρξης κατασκευής του Φ.Ο. και την εξέλιξή του (αν π.χ. υπήρξαν 

καθυστερήσεις μεταξύ διαδοχικών σκυροδετήσεων) και το χρόνο αποπεράτωσής του, 

iv. η ποιότητα των υλικών κατασκευής με – εάν είναι δυνατόν – αποδεικτικά στοιχεία 

(π.χ. αντίγραφα των τιμολογίων παραγγελίας σκυροδέματος, χάλυβα), 

v. ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εφαρμόστηκε με τις παραδοχές του, και τις 

παραδοχές φορτίσεων (μόνιμα και κινητά φορτία πλακών), 

vi. τυχόν αποκλίσεις του Φ.Ο. από την εγκεκριμένη στατική μελέτη, μαζί με σκαριφήματα 

κατόψεων και τομών όπου θα παρουσιάζονται αυτές οι αποκλίσεις σε σχέση με τους 

εγκεκριμένους ξυλοτύπους, 

vii. τυχόν αυθαίρετες υπερβάσεις που εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση ή ρυθμίστηκαν 

με τους εκάστοτε σχετικούς νόμους, 

viii. τυχόν παθολογία του κτιρίου (ρηγματώσεις κλπ) και αίτια εμφάνισής τους. 

Στην ίδια Τεχνική Έκθεση θα αναφέρεται σαφώς ότι «δεν προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης του 

υφιστάμενου φορέα για την χρήση του ως Δημόσιο κτίριο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» καθώς 

και ότι «όποιες τυχόν επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερο 
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χρόνο δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου». 

Επίσης ο προσφέρων/ιδιοκτήτης θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του να αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου να διενεργήσει: 

- μη καταστρεπτικές δοκιμές (π.χ κρουστικούς ελέγχους, ελέγχους με ακτίνες Χ-

ραδιογραφίες, έλεγχους με υπερήχους, ελέγχους δια υγρών διεισδύσεων) ή άλλες 

δοκιμές βάσει των προβλεπόμενων από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ σε επιλεγμένα σημεία του 

φέροντος οργανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί στο μέτρο του δυνατού η ποιότητα 

του σκυροδέματος επί τόπου του κτιρίου, η κατάσταση της διάβρωσης των οπλισμών 

του, η διάμετρος των οπλισμών κτλ, 

- μετρήσεις ηχομόνωσης και ακουστικής άνεσης, σύμφωνα με το Άρθ. 12 του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού, στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης 

των χώρων. 

Η συγκεκριμένη δυνατότητα του Πανεπιστημίου θα υφίσταται μέχρι και την παράδοση – 

παραλαβή του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη/προσφέροντα στο Πανεπιστήμιο.  

 

2.4 Διαμόρφωση και παράδοση επιλεχθέντος κτιρίου 

Το κτίριο που τελικώς θα επιλεγεί από τη δημοπρασία θα πρέπει να παραδοθεί στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πλήρως αποπερατωμένο («με το κλειδί στο χέρι») και 

διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 

όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και στο Παράρτημα Ε της 

παρούσας. 

Θα πρέπει λοιπόν ο/οι ιδιοκτήτης/ες να καταθέσει/ουν στο Πανεπιστήμιο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού: 

- Αρχιτεκτονικές προμελέτες (θα προσκομιστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικές 

προτάσεις), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 

1047/τ.Β/2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και 

ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα 

λιμενικά και τα κτιριακά έργα», με την προτεινόμενη διαμόρφωση του κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με το Κτιριολογικό Πρόγραμμα, υπογεγραμμένη 

αρμοδίως από διπλωματούχο μηχανικό σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, αλλά και από 

τον ιδιοκτήτη. Επισημαίνεται ότι είναι επιθυμητή η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης 

στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου/αγροτεμαχίου. 

- Τεχνική έκθεση σχετικά με τις γενικές και ειδικές μελέτες που απαιτείται να 

εκπονηθούν, τις εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν, το είδος της απαιτούμενης 
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Πολεοδομικής αδειοδότησης (οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) 

καθώς και τα στοιχεία των ιδιωτών μηχανικών που θα εκπονήσουν τις μελέτες και θα 

επιβλέψουν τις εργασίες. 

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στάδια και 

εργασίες έως την αποπεράτωση και παράδοση του κτιρίου, όπως π.χ. 

Α) την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων γενικών και ειδικών μελετών, 

Β) την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας, ενεργειακό πιστοποιητικό κλπ), 

Γ) την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές) 

κατανεμημένες σε 12 στάδια. 

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την παράδοση του 

ακινήτου πλήρως αποπερατωμένου με όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις είναι 

εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, η έκδοση τυχόν 

απαιτούμενης Πολεοδομικής αδειοδότησης, του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, της ΥΔΕ και 

εν γένει οποιασδήποτε άλλης αδειοδότησης (π.χ για την λειτουργία ανελκυστήρων), που είναι 

απαραίτητη για την νόμιμη λειτουργία του κτιρίου ως Πανεπιστήμιο, είναι υποχρεώσεις του 

πωλητή, ο οποίος βαρύνεται και με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

Η Αρχιτεκτονική προμελέτη που θα επιλεγεί θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

Πανεπιστημίου (Σύγκλητο) μετά από θετική γνωμοδότηση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων                                                                                                 

και απλή γνώμη από τη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Στη 

συνέχεια θα οριστεί από τη Σύγκλητο Επιτροπή αποτελούμενη από τρεις Μηχανικούς του 

Πανεπιστημίου με αρμοδιότητα την Παρακολούθηση-Επίβλεψη, Έλεγχο και Πιστοποίηση της 

πορείας και εξέλιξης των μελετών και εκτελούμενων εργασιών από την υπογραφή του 

Συμβολαίου μέχρι και την αποπεράτωση και παραλαβή του ακινήτου/κτιρίου βάσει της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των εγεκριμένων από την αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης Μελετών. 

Πριν την υποβολή των μελετών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αυτές θα 

υποβληθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Επίβλεψης και Ελέγχου, για την 

παροχή σύμφωνης γνώμης, προς διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων και 

προδιαγραφών της διακήρυξης. Ειδικότερα, ως προς τις ακουστικές απαιτήσεις των 

χώρων θα γίνει επιλογή κατάλληλων υλικών από το παράρτημα Ε της παρούσας, πλήρως 

καθορισμένα ανά χώρο, κατόπιν σχετικής μελέτης, για την επίτευξη της ηχομόνωσης και 

ακουστικής άνεσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού. Για τη 

διασφάλιση της εκπλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα 
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με τις κείμενες διατάξεις,  θα υποβληθεί, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, Μελέτη 

Ενεργειακής απόδοσης.  

 Κατόπιν της έκδοσης των σχετικών αδειοδοτήσεων θα παραδοθεί στη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων πλήρης φάκελος με όλες τις μελέτες που θα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως, 

ενώ με την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών και την αποπεράτωση του κτιρίου θα 

παραδοθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων φάκελος με όλες τις μελέτες όπως τελικά 

εφαρμόστηκαν (as built) καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση κάθε σταδίου εργασιών, ιδίως 

δε των αφανών εργασιών, που θα συνοδεύεται με σχετικά video. 

Το αποπερατωμένο κτίριο που θα παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ικανοποιεί 

όλες τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε της παρούσας καθώς και όλες τις σύγχρονες 

απαιτήσεις, προδιαγραφές και κανονισμούς που ισχύουν για ένα Δημόσιο κτίριο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα: 

- ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν, 

- οι Πυροσβεστικές Διατάξεις, 

- οι διατάξεις για ΑΜΕΑ, 

- ο ΚΕΝΑΚ (KYA ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017, ΦΕΚ 2367/τ.Β/12-7-2017), 

- Οι Ν. 4122/2013, 4342/2015 και όλες οι διατάξεις περί κτιρίων με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των 

προσφορών. 

- οι ΤΟΤΕΕ ,  

- το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, 

- με την αποπεράτωση και την παράδοση του κτιρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί από 

τον πωλητή ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική 

διαδικασία και να παραδοθούν και όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση της 

Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. 

Στο Παράρτημα Ε παρατίθενται αναλυτικές προδιαγραφές τόσο για τα οικοδομικά όσο και για 

τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 

2.5 Υποδομές για ΑμΕΑ  

Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του πρέπει να εξασφαλίζουν την προσπέλαση και χρήση 

από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 26 του Ν.4067/2012 

Ν.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 79/τ.Α΄/2012) ή την Απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52487/2001 (ΦΕΚ 

18/τ.Β΄/2002), με ύπαρξη των κατάλληλων ανελκυστήρων, χώρων υγιεινής, κεκλιμένων 

επιπέδων κίνησης κτλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1.  Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

β) Συνεταιρισμοί-Σωματεία, 

(εφεξής καλούμενοι πωλητής/πωλητές) 

Το προσφερόμενο προς αγορά ακίνητο θα πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς, να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον/στους συμμετέχοντα/ες 

στον διαγωνισμό.  

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε ένα κτίριο αυτοτελές βάσει των προϋποθέσεων που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 

Η προσφορά του προς πώληση ακινήτου υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό ιδιοκτήτη ή από κοινού με τους συνιδιοκτήτες, που πρέπει να έχουν την πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή του, ή να συνυποβάλλεται από τους έχοντες την ψιλή κυριότητα 

και την επικαρπία/οίκηση αυτού, οι οποίοι (δικαιούχοι) θα δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωσή 

τους, ότι σε περίπτωση επιλογής του ακινήτου τους, θα παραιτηθούν κατά νόμο από το 

δικαίωμα επικαρπίας/ οίκησης πριν την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης. 

Για τις περιπτώσεις ακινήτων υπό κατασκευή ή διαμόρφωση, για τα οποία έχει συναφθεί 

εργολαβικά προσύμφωνα ή συμβόλαια με εργολάβους/κατασκευαστικές εταιρίες, οι 

προσφορές θα υποβληθούν από κοινού από τους ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

Το ακίνητο πρέπει, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημέρα 

υπογραφής συμβολαίου, να είναι ελεύθερο διεκδικήσεων, απαλλαγμένο κάθε είδους 

αμφισβήτησης και παντός πραγματικού και νομικού ελαττώματος, κληρονομικού ή 

οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος (π.χ κατασχέσεων, ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης), 

πραγματικών και περιορισμένων προσωπικών δουλειών, να μην οφείλει εισφορά σε γη του 

Ν. 1337/83, να μην υπάρχουν πολεοδομικές εκκρεμότητες και να μην είναι μισθωμένο ή 

κατεχόμενο από οποιαδήποτε χρήση τρίτου. Επιπλέον, το ακίνητο κατά την ημέρα 

υπογραφής συμβολαίου θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (υποθήκης και 

προσημείωσης υποθήκης) καθώς και προσωπικών δουλειών (επικαρπίας, οίκησης).  
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Άρθρο 2. Υποβολή προσφορών 

2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με δήλωση συμμετοχής (εκτός του φακέλου της 

προσφοράς) προς το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, 

σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη 

ημέρα και παραμένουν σφραγισμένες μέχρι την παράδοσή τους στην αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, σε φάκελο 

σφραγισμένο. Ο φάκελος θα φέρει ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία:  

α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,  

β) τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

γ) τον αριθμό της διακήρυξης, 

δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

ε) τα στοιχεία του προσφέροντος. 

2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως και πρέπει να φέρουν την υπογραφή του 

υποψηφίου. Οι προσφορές, όπως και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, πρέπει 

να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν 

να αναγράφονται και σε ξένη γλώσσα.   

2.3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τον/τους έχοντα/ες τα νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα 

επί του ακινήτου, τα νόμιμα δικαιώματα διαμόρφωσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της 

χρήσης του ακινήτου ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό τους, ο οποίος έχει διοριστεί 

νομίμως και δεσμεύουν τους προσφέροντες για οκτώ (8) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

2.4. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα κατά 

ιδανικά μέρη, η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από κοινού από όλους τους 

συνιδιοκτήτες και να καλύπτει το 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου.                     

2.5. Σε περίπτωση ακινήτου επί του οποίου έχει συσταθεί επικαρπία ή οίκηση, η προσφορά 

συνυποβάλλεται  από τους έχοντες την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία/οίκηση αυτού. 

 

 Άρθρο 3. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 

3.1. Φάκελος δικαιολογητικών 

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία   και ειδικότερα:  
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1) Δήλωση υποβολής προσφοράς με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τη νομική του 

σχέση με το ακίνητο, τη νομική του υπόσταση, τον ορισθέντα εκπρόσωπό του σε περίπτωση 

που δεν καταθέσει και δεν συμμετάσχει ο ίδιος στις διαδικασίες του διαγωνισμού, την ακριβή 

τοποθεσία του ακινήτου και του Δήμου στον οποίο ανήκει, πλήρη περιγραφή του καθώς και 

το συνολικό εμβαδόν του, τα οποία, όλα, θα αποδεικνύονται με νόμιμα έγγραφα που θα 

προσκομίζονται μαζί με την αίτηση υποβολής προσφοράς.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αίτηση συμμετοχής 

τα κάτωθι: 

α) Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στο 

διαγωνισμό, συμβολαιογραφική πράξη ή Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, η οποία θα περιλαμβάνει τα 

πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου του και τη βούληση συμμετοχής του προσφέροντος στο 

διαγωνισμού μέσω αυτού του αντιπροσώπου. 

β) Αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή του αρμόδιου οργάνου του, που σύμφωνα με το νόμο έχει την εξουσία να 

εγκρίνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζει το νόμιμο αντιπρόσωπό του ενώπιον της 

επιτροπής του Διαγωνισμού για την υποβολή της προσφοράς.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του προσφέροντος νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες 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 

προσφέροντος  νομικού προσώπου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο προσφέρων 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 σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
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εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, 

και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του 

νομικού προσώπου. 

2) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων κυριότητας και αντίστοιχα πιστοποιητικά 

μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων του προσφερόμενου προς αγορά ακινήτου 

από το οικείο υποθηκοφυλάκειο, καθώς επίσης και πιστοποιητικό καταχώρησης ή σχετική 

βεβαίωση δήλωσης αυτού στο Κτηματολογικό Γραφείο του οικείου Δήμου σε περίπτωση που 

το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή υπό κτηματογράφηση ή απόσπασμα κτηματολογικού 

διαγράμματος και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το οικείο κτηματολογικό Γραφείο, 

όπου λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, επί ποινή αποκλεισμού. Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την δημοσίευση της προκήρυξης. Επίσης, θα 

πρέπει να κατατεθεί σε επικυρωμένο αντίγραφο, εφόσον υπάρχει, και ο Κανονισμός της 

Οικοδομής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο ή 

εγγραφής στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. 

3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και υπό τις επιμέρους διακρίσεις 

αυτού.   

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου, κατατίθεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της προσφοράς,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

προαναφερόμενα αδικήματα. 

Η υποχρέωση υποβολής ποινικού μητρώου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις φυσικού/ων προσώπου/ων, όλους τους προσφέροντες 

κυρίους/επικαρπωτές του ακινήτου, 

β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, όλους τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 
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4) α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ή ανάλογες καταστάσεις προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους. 

Επί ημεδαπών υποψηφίων τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται από το Πρωτοδικείο της 

έδρας ή της κατοικίας τους, ενώ, σε περίπτωση αλλοδαπών  υποψηφίων, κατατίθενται τα 

ανωτέρω έγγραφα ή ισοδύναμά τους, που  εκδίδονται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική 

αρχή της χώρας προέλευσης/ εγκατάστασης του. Αν τα εν λόγω έγγραφα δεν εκδίδονται από 

την οικεία χώρα, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ενώπιον διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

προέλευσής του.   

β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, πιστοποιητικό αρμόδιας 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

Το πιστοποιητικό ότι το ημεδαπό νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του, το δε πιστοποιητικό 

ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, κατατίθεται το ανωτέρω έγγραφο ή 

ισοδύναμό του, το οποίο εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας 

προέλευσης/εγκατάστασης του. Αν το εν λόγω έγγραφο δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα, 

είναι δυνατό να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ενώπιον 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του.   

Τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση.  

 5) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή γραμμάτιο 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 

ένα εικοστό (1/20, δηλαδή 5%) του αιτούμενου με την προσφορά συνολικού τιμήματος του 

ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής του)  ως 

εγγύηση, ότι οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα προσαγάγουν 

εμπροθέσμως τους τίτλους της ιδιοκτησίας τους, θα προσέλθουν εντός της τασσομένης 

προθεσμίας στη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας και θα παραδώσουν το ακίνητο 

στην κυριότητα και κατοχή του Πανεπιστημίου ελεύθερο παντός βάρους και πλήρως 

αποπερατωμένο κατά τους όρους της διακήρυξης. Η επιστολή αυτή θα επιστραφεί στους 

διαγωνιζόμενους, στον μεν πωλητή μετά την παραλαβή πληρώς αποπερατωμένου του 

ακινήτου, στους δε υπόλοιπους υποψηφίους πέντε (5) ημέρες μετά την κατακύρωση του 
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αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 2 παρ. 2.3., δηλ. 

τουλάχιστον εννέα (9) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). Η ισχύς της 

εγγυητικής επιστολής για τον διαγωνιζόμενο που θα αναδειχθεί πωλητής, θα παρατείνεται 

μέχρι το χρόνο της παραλαβής του ακινήτου. 

Από την υποχρέωση εγγυοδοσίας απαλλάσσεται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ή 

κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, η παραπάνω Εγγύηση θα πρέπει να καταλαμβάνει όλα τα 

ως άνω φυσικά πρόσωπα, μέλη κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών, τα οποία καθίστανται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα Ε της παρούσας. 

6) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε πρωτότυπο ή  

φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Είναι δυνατή 

η συμμετοχή στο διαγωνισμό οφειλετών προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, των 

οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία θα προκύπτει από την υποβολή 

σχετικής απόφασης/εγγράφου των αντίστοιχων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, κατά την 

καταβολή ή τμηματική  προκαταβολή του τιμήματος πώλησης, θα γίνεται παρακράτηση των 

φορολογικών/ασφαλιστικών οφειλών και απόδοση αυτών στους αντίστοιχους φορείς, 

κατ΄εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών προβλέψεων. 

7) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής, ότι το προσφερόμενο ακίνητο, κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς βρίσκεται στην ιδιοκτησία του προσφέροντος, είναι ελεύθερο διεκδικήσεων, 

απαλλαγμένο κάθε είδους αμφισβήτησης και παντός πραγματικού και νομικού ελαττώματος, 

κληρονομικού ή οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος (π.χ κατασχέσεων, ρυμοτομίας,  

προσκύρωσης, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης), πραγματικών και περιορισένων 

προσωπικών δουλειών, δεν οφείλει εισφορά σε γη του Ν. 1337/83, δεν υπάρχουν 

πολεοδομικές εκκρεμότητες και δεν είναι μισθωμένο ή κατεχόμενο από οποιαδήποτε χρήση 

τρίτου και ότι θα παραμείνει στις καταστάσεις αυτές μέχρι και την ημέρα υπογραφής 

συμβολαίου και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο 

και ότι, επιπλέον, κατά την ημέρα αυτή θα είναι ελεύθερο βαρών (υποθήκης και 

προσημείωσης υποθήκης) και απαλλαγμένο ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρεών προς το 

δημόσιο  και ασφαλιστικούς φορείς ή τελών σε Ο.Τ.Α πάσης φύσεως, με την επιφύλαξη 

τυχόν ρύθμισης αυτών.  

8) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από τους έχοντες την ψιλή κυριότητα και την 
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επικαρπία/οίκηση του ακινήτου, οι τελευταίοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, με 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα δεσμεύονται ότι σε περίπτωση επιλογής 

του ακινήτου τους, θα παραιτηθούν κατά νόμο από το δικαίωμα επικαρπίας/οίκησης μέχρι 

την υπογραφή του συμβολαίου. 

9) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής, ότι το κτίριο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής 

επιχορήγησης τα προηγούμενα δέκα (10) έτη.  

10) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

Διακήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι 

όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στην προσφορά του είναι αληθή.  

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλονται είτε σε 

πρωτότυπο είτε σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο. 

Προκειμένου για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισημείωση – 

Apostille   που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της Σύμβασης για την 

κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων που 

υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση επισημειώσεως – Apostille) και 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/84 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης 

των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ Α′ 188).  

Στην περίπτωση συνιδιοκτητών, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοτελώς 

για καθένα από τους συνιδιοκτήτες. 

   

3.2. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα 

φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα τοποθετηθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Φωτοαντίγραφο στελέχους όλων των Οικοδομικών Αδειών ή Αδειών Δόμησης που 

αφορούν στο προσφερόμενο κτίριο ή κτίρια (αρχική άδεια και τυχόν μεταγενέστερες αν 
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υπάρχουν), με τις αναθεωρήσεις ή ενημερώσεις τους, επικυρωμένα εντός των τελευταίων έξι 

(6) μηνών από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Μαζί τους θα κατατεθεί: το τοπογραφικό, η  

στατική μελέτη και η αρχιτεκτονική μελέτη για κάθε άδεια ή αναθεώρηση/ενημέρωσή τους, 

επικυρωμένα από την αρμόδια Πολεοδομία, καθώς και βεβαίωση από την Πολεοδομική 

Υπηρεσία ότι οι άδειες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί για κανένα λόγο. Επίσης θα 

κατατεθούν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Εγκρίσεων Εργασιών Μικρής Κλίμακας που 

τυχόν έχουν εκδοθεί για το προσφερόμενο κτίριο ή κτίρια μαζί με τα συνοδευτικά τους σχέδια 

και τεχνικές εκθέσεις. 

β) Αναλυτική Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη αρμοδίως από δύο διπλωματούχους 

μηχανικούς σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, αλλά και από τον ιδιοκτήτη, στην οποία θα 

αναφέρονται: 

i. Ο αριθμός της αρχικής Οικοδομικής Άδειας/Άδειας Δόμησης, οι τυχόν αναθεωρήσεις 

ή ενημερώσεις της, η έκδοση τυχόν μεταγενέστερων αδειών με τις αναθεωρήσεις ή 

ενημερώσεις τους, η χρήση του κτιρίου και το ιστορικό του κτιρίου όσον αφορά στον 

αρχικό ιδιοκτήτη και τυχόν μελλοντικές αγοραπωλησίες (σήματα διακοπής εργασιών 

κλπ), 

ii. το είδος του φέροντος οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας κλπ), 

καθώς και το είδος των υλικών των μη φερόντων στοιχείων, 

iii. το χρόνο έναρξης κατασκευής του Φ.Ο. και την εξέλιξή του (αν π.χ. υπήρξαν 

καθυστερήσεις μεταξύ διαδοχικών σκυροδετήσεων) και το χρόνο αποπεράτωσής του, 

καθώς και όσες τυχόν επεμβάσεις ή προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα. 

iv. την ποιότητα των υλικών κατασκευής με – εάν είναι δυνατόν – αποδεικτικά στοιχεία 

(π.χ. αντίγραφα των τιμολογίων παραγγελίας σκυροδέματος), 

v. τον Αντισεισμικό Κανονισμό που εφαρμόστηκε με τις παραδοχές του, και τις 

παραδοχές φορτίσεων (μόνιμα και κινητά φορτία πλακών), 

vi. τυχόν αποκλίσεις του Φ.Ο. από την εγκεκριμένη στατική μελέτη, μαζί με σκαριφήματα 

κατόψεων και τομών όπου θα παρουσιάζονται αυτές οι αποκλίσεις σε σχέση με τους 

εγκεκριμένους ξυλοτύπους,σε κλιμακα 1:100 

vii. τυχόν αυθαίρετες υπερβάσεις που εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση ή ρυθμίστηκαν 

με τους εκάστοτε σχετικούς νόμους, 

viii. τυχόν σημερινή παθολογία του κτιρίου (ρηγματώσεις κλπ) και αίτια εμφάνισής τους. 

Στην ίδια Τεχνική Έκθεση θα αναφέρεται ρητώς ότι «δεν προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης του 

υφιστάμενου φορέα για την χρήση του ως Δημόσιο κτίριο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

καθώς και ότι «όποιες τυχόν επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήθηκαν σε 

προγενέστερο χρόνο δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του κτιρίου» και (στην 
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περίπτωση που αυτές υπάρχουν) «οι αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις του φέροντος 

οργανισμού από την εγκεκριμένη στατική μελέτη είναι μικρής έκτασης και δεν 

επηρεάζουν την στατική επάρκεια του κτιρίου». 

γ) Σε περίπτωση κτιρίου με αυθαίρετους χώρους ή αλλαγές χρήσης που έχουν εξαιρεθεί από 

την κατεδάφιση με το Ν.4495/17 ή προγενέστερους, τότε απαιτούνται εκτός των α) και β) 

κατά την ημέρα υποβολής της τεχνικής προσφοράς (ημέρα του διαγωνισμού) και με ποινή 

αποκλεισμού:  

 τα σχετικά έντυπα της ρύθμισης, 

 η μελέτη στατικής επάρκειας που τυχόν έχει εκπονηθεί και έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά 

(με απόδειξη ανάρτησης) στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, 

 το σύνολο των σχεδίων/μελετών και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών του 

άρθρου 99 του Ν. 4495/2017 (με απόδειξη ανάρτησης) στο πληροφοριακό σύστημα 

του ΤΕΕ, ή των δικαιολογητικών των προγενέστερων διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να υποβληθούν όσα στοιχεία απαιτούνται για να γίνεται ξεκάθαρο το είδος 

και η έκταση των αυθαίρετων υπερβάσεων, σε σχέση με το αρχικώς αδειοδοτημένο 

κτίριο.  

δ) Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπογεγραμμένο αρμοδίως από διπλωματούχο 

μηχανικό, σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, που θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ε της παρούσας και στο οποίο θα δηλώνονται, εκτός των άλλων, οι σημερινοί 

όροι και περιορισμοί δόμησης και η επιτρεπόμενη χρήση στην περιοχή του ακινήτου. 

Επιπλέον στο τοπογραφικό θα περιλαμβάνεται απόσπασμα της ευρύτερης περιοχής από τον 

ορθοφωτοχάρτη του Εθνικού Κτηματολογίου με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου καθώς και 

τη στάση δημόσιας αστικής συγκοινωνίας (ΟΑΣΘ ή Μετρό) και την απόσταση μεταξύ τους.  

ε) Πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται σαφώς και πλήρως αναλυτικά, η υφιστάμενη 

συνολική μεικτή και ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου (σε m2), η συνολική μεικτή και ωφέλιμη 

επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης (σε m2) και η χωροθέτησή τους (π.χ ισόγειο, 1ος 

όροφος κτλ) και η συνολική μεικτή και ωφέλιμη επιφάνεια των Βοηθητικών Χώρων κτλ. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, του/των ιδιοκτήτη/ων ότι οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη εκκρεμότητα σε 

περίπτωση κτιρίου με αυθαίρετους χώρους (οικονομική ή τεχνική όπως αυτές ορίζονται στον 

Ν. 4495/2017), υπό τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, θα έχει αρθεί 

μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.  

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, του/των ιδιοκτήτη/ών ότι θα εκδώσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την 

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη από την ΔΕΔΔΗΕ με 
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βάση την προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη χρήση (εκπαίδευση-ερευνητικές δραστηριότητες) 

πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. 

η) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, του/των ιδιοκτήτη/ών ότι δεν ευρίσκεται σε περιοχή προστατευόμενη από 

ειδικές διατάξεις (πχ αρχαιολογικοί χώροι ή δασικές περιοχές) και ότι πλησίον του ακινήτου 

και σε απόσταση το πολύ έως 200 m από αυτό υπάρχει εύκολα προσπελάσιμη στάση 

δημόσιας αστικής συγκοινωνίας (ΟΑΣΘ ή Μετρό).  

θ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του/ων ιδιοκτήτη/ων, ότι σε περίπτωση που το κτίριό του είναι το 

επικρατέστερο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου, έως και την 

παράδοση – παραλαβή του κτιρίου, να διενεργήσει δοκιμές (καταστρεπτικές ή μη) στον 

φέροντα οργανισμό, σε εργαστήριο της επιλογής του Πανεπιστημίου, καθώς και μετρήσεις 

ηχομόνωσης και ακουστικής άνεσης, σύμφωνα με το Άρθ. 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, 

στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α.. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα των δοκιμών 

βαρύνουν τον πωλητή. Επίσης, για το επικρατέστερο ακίνητο θα προσκομιστούν, εάν 

υπάρχουν, αντίγραφα τιμολογίων-ζυγολογίων-προμήθειας σκυροδέματος και οπλισμών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του προσφερόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση μη 

προσκόμισης αυτών, το Πανεπιστήμιο δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε δοκιμές 

(καταστρεπτικές ή μη) για τη διαπίστωση της ποιότητας του φέροντος οργανισμού. 

ι) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του/ων ιδιοκτήτη/ων, περί του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για οχήματα 

του Πανεπιστημίου που δύνανται να διαμορφωθούν στο ακίνητο. 

ια) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, του/των ιδιοκτήτη/ών στην οποία δεσμεύεται/ονται ότι θα καταθέσει/ουν στο 

Πανεπιστήμιο εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

όλα αυτά που αναγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος Α 

(Αρχιτεκτονικές προμελέτες κλπ). 

ιβ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, του/των ιδιοκτήτη/ών ότι οι αμοιβές των ιδιωτών μηχανικών που θα 

εκπονήσουν τις μελέτες και θα επιβλέψουν τις εργασίες, η έκδοση τυχόν απαιτούμενης 

Πολεοδομικής αδειοδότησης, του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, της ΥΔΕ και εν γένει 

οποιασδήποτε άλλης αδειοδότησης (π.χ για την λειτουργία ανελκυστήρων) που είναι 

απαραίτητη για την νόμιμη λειτουργία του κτιρίου ως Πανεπιστήμιο είναι υποχρεώσεις 

του/τους  και ως εκ  τούτου βαρύνονται αποκλειστικά αυτός/οι με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

ιγ) Βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, με θεώρηση γνησίου της 
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υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 83 του Ν. 4495/2017, όπως ισχύει. 

ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, ότι ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να προβεί 

στην σύνδεση του/ των κτίριου/ων με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

δικτύου αερίου στην περιοχή θα πρέπει αυτό να δηλωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

ιε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, ότι ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να προβεί 

στη διαμόρφωση του κτιρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Πανεπιστήμιο 

Αρχιτεκτονική προμελέτη, τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία Δόμησης Μελέτες  και την 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

ιστ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση, εάν 

συντρέχει περίπτωση, να συστήσει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητους και 

κοινόχρηστους χώρους του περιβάλλοντος χώρου, που θα αντιστοιχούν στο προσφερόμενο 

κτίριο, και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει τον σχετικό κανονισμό και να τον 

μετεγγράψει στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκιο-Κτηματολογικό (εάν συντρέχει τέτοια 

περίπτωση). 

ιζ) Αναλυτικό πίνακα ανά συνιδιοκτήτη, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός, όπως 

υφίσταται κατά την υποβολή της προσφοράς ή όπως θα προκύψει με τροποποίηση της 

οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας. Στον αναλυτικό πίνακα θα αναγράφονται λεπτομερώς σε 

ξεχωριστές στήλες τα προσφερόμενα συνολικά τετραγωνικά καθώς και τα ποσοστά επί του 

οικοπέδου καθώς και τα τετραγωνικά και το ποσοστό επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών 

όπως αυτά προκύπτουν: α) από τους τίτλους κυριότητας (συμβόλαια), β) από τα 

πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, γ) από τα κτηματολογικά αποσπάσματα και φύλλα δ) 

από τις δηλώσεις περί αυθαιρέτων (όπως συντάχθηκαν από τους αρμόδιους μηχανικούς) για 

τις κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 96 του 

4495/17. Επίσης, σε ξεχωριστή/ές στήλη/ές στον ίδιο πίνακα θα αναγράφονται τα 

τετραγωνικά/ ποσοστά επί του οικοπέδου για τις ξεχωριστές, εάν υπάρχουν, ιδιοκτησίες της 

νόμιμης πολεοδομικής άδειας που μετέχουν στον συντελεστή δόμησης ώστε να 

αποδεικνύεται σαφώς η μεικτή και η καθαρή επιφάνεια της ανωδομής. Ο συγκεκριμένος 

πίνακας θα συνοδεύεται με αρχιτεκτονικά σχέδια της αδείας που θα περιγράφουν με πλήρη 

σαφήνεια τους παρεχόμενους χώρους ώστε να  μπορεί να υπάρχει αντιπαραβολή των 

προσφερόμενων τετραγωνικών και των σχετικών χώρων.  

ιη) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 

75/86)), του πωλητή, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι τα κτίρια δεν έχουν υποστεί 

βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί η 
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εγκεκριμένη από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομικό 

Γραφείο σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη για την ορθή περαίωση των εργασιών. 

ιθ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 

75/86)), του πωλητή με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι θα παρέχονται οι 

προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες (ΑμΕΑ) όπως ύπαρξη ανελκυστήρα και τουαλετών επαρκών διαστάσεων, κεκλιμένα 

επίπεδα (ράμπες) κ.λπ..  

κ) Χαρακτηριστικές φωτογραφίες του προσφερόμενου ακινήτου που θα εμφανίζουν και τη 

χωροθέτησή του στο ευρύτερο περιβάλλον 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται σε επιμέρους όρους της διακήρυξης. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και σε ενιαίο έγγραφο που 

θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους δηλώσεις. 

3.3. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς  

Η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντος θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την προσφερόμενη αξία του ακινήτου, 

αριθμητικώς και ολογράφως, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του συνολικού 

προϋπολογισμού € 5.422.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση 

επιβολής του) καθώς επίσης και τα τετραγωνικά μέτρα και θα υπογράφεται από τον κύριο ή 

τους συγκύριους ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον έχοντα σχετική γραπτή 

πληρεξουσιότητα ή εντολή. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια αφενός μεν 

οι προσφερόμενες επιφάνειες και αφετέρου τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο ενιαίο 

οικόπεδο.     

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ  ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ. ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΛΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΩΝ.                    

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1. Επιτροπές – όργανα του Διαγωνισμού 

α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο Διοίκησης, 2ος 

όροφος, Τμήμα Προμηθειών, και θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 715/79, με απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου. 

β) Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η Σύγκλητος του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίζει Επιτροπή Εκτιμητών, συγκροτούμενη κατά τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.Δ. 715/79, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση ενός 

εκάστου εκ των προκριθέντων ακινήτων από απόψεως υγιεινής, καταλληλότητας, επάρκειας 

για τον σκοπό που προορίζονται.  

Ο προσδιορισμος της αγοραίας αξίας των ακινήτων γίνεται από έναν Πιστοποιημένο 

Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών (https://www1.gsis.gr/ektimites/), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 

39 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1980), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 22 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/τ.Α/1999), σε συνδυασμό με το άρθρο Πρώτο, 

παράγραφος 6, υποπαράγραφος Ε.6, περίπτωση 3 του ν. 4092/2012 (Α΄222) και  το άρθρο 

Πρώτο, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ.11 του Ν. 4152/2013 (A΄ 107), ο οποίος θα 

επιλεγεί από το Πανεπιστήμιο. 

Άρθρο 2. Διενέργεια του διαγωνισμού  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των φακέλων με τη 

σειρά που αναγράφονται αυτοί στον Πίνακα Καταχώρησης Προσφορών. Στη συνέχεια 

ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά, καταγράφει όλες τις προσφορές στο πρακτικό του 

διαγωνισμού και αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη 

αυτών εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης ή την έλλειψη 

ουσιωδών δικαιολογητικών. 

2. Επίσης, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα και εφόσον το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον 

πωλητή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην 

περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον πωλητή και η 

αδικαιολόγητη άρνησή του αποτελεί αιτία αποκλεισμού του από το διαγωνισμό. 
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3. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει κάθε προσφορά για την οποία θα διαπιστώσει 

οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη ή απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης και μετά τον 

αρχικό έλεγχο των προσφορών. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι μειοδότες υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης κάθε αποζημιωτικής 

αξίωσής τους,  να ζητούν εγγράφως και πριν την υποβολή του πρακτικού στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες, οι οποίες παρέχονται  

σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 54 του Π.Δ. 715/79. Το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν δεσμεύονται από τυχόν πληροφορίες που 

δίδονται προφορικά. 

5. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 

όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη στα προσφερθέντα ακίνητα, 

προκειμένου να προκρίνει τα κατ’ αρχήν κατάλληλα εξ αυτών. 

Η αξιολόγηση των προσφερθέντων ακινήτων πραγματοποιείται αρχικά βάσει του Πίνακα 3.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Λίστα ελέγχου τεχνικής καταλληλότητας ακινήτων 

Α/Α Δείκτης Περιγραφή Σχετ. Τιμή 

1 Παλαιότητα 

01-01-1985 μέχρι 30-06-1995 0 

01-07-1995 μέχρι 30-06-2001 0.5 

01-07-2001 μέχρι σήμερα 1.0 

2 
Ωφέλιμη επιφάνεια 

κτιρίου (m2) 

2.280- 2.736 0 

2.737 και άνω 1.0 

3 Θέση κτιρίου 
Εντός Δ.Ε. Πυλαίας ή Δ.Ε. Θέρμης  0 

Εντός Δήμου Θεσσαλονίκης 1.0 

4 Είδος ακινήτου 

Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου 0 

Οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή 

εντός οριοθετημένου οικισμού 
1.0 

 



31 

 

5 

Δυνατότητα 

διαμόρφωσης 

θέσεων στάθμευσης 

Από μηδέν (0) έως δύο (2) 0 

Από τρεις (3) έως δεκαεννιά (19) 0.5 

Άνω των είκοσι (20) 1 

 

Συγκεκριμένα, κάθε ακίνητο βαθμολογείται ξεχωριστά για κάθε έναν από τους δείκτες του 

Πίνακα 3, ανάλογα με την περιγραφή του, τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί και την 

επιτόπου αυτοψία (εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

διαγωνισμό) που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνει μια σχετική 

βαθμολογία. Όταν το ακίνητο βρίσκεται ακριβώς στα όρια που αλλάζουν οι κατηγορίες, η 

σχετική βαθμολογία που λαμβάνεται είναι η μεγαλύτερη. Όλοι οι δείκτες θεωρούνται ότι 

έχουν ίδια βαρύτητα, ενώ η συνολική «τεχνική καταλληλότητα» του ακινήτου προκύπτει από 

την άθροιση των επιμέρους δεικτών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αναθέτει στην Επιτροπή Εκτιμητών του Άρθρου 52 

του Π.Δ. 715/79 να προβεί, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, σε γενική εξέταση και 

εκτίμηση αυτών από άποψη υγιεινής, καταλληλότητας, επάρκειας για το σκοπό και τη χρήση 

που προορίζονται. Η Επιτροπή Εκτιμητών, μετά από επιτόπια επίσκεψη και σχετική έρευνα, 

υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού αιτιολογημένη έκθεση για την εν γένει κατάσταση 

ενός εκάστου εκ των προκριθέντων ακινήτων από απόψεως υγιεινής, καταλληλότητας, 

επάρκειας για τον σκοπό που προορίζονται. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας αυτών γίνεται 

από πιστοποιημένο Εκτιμητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 

Το οριστικό τίμημα αγοράς του Ακινήτου θα διαμορφωθεί βάσει της ανωτέρω εκτίμησης και 

κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον προσφέροντα του επιλεγέντος Ακινήτου, κατά τις οποίες 

το Πανεπιστήμιο μπορεί να ζητήσει τη βελτίωση της προσφοράς του, η οποία, σε κάθε 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκτίμηση του πιστοποιημένοπυ εκτιμητή. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού, με βάση την έκθεση της Επιτροπής Εκτιμητών και μετά από νέα 

επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προκριθέντων ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων 

των μελών της και αποφασίζουσα κατά πλειοψηφία, συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση για 

την καταλληλότητα ή μη τούτων καθώς και για την καταλληλότητα των αρχικώς κριθέντων 

από αυτήν. 

Αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού κοινοποιείται με απόδειξη σε όλους 

τους διαγωνιζόμενους και περίληψή της αναρτάται σε εμφανές σημείο του Πανεπιστημίου, 

καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.uom.gr/supplies. 
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Κατά της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για την καταλληλότητα ή μη των 

προσφερόμενων ακινήτων χωρεί ένσταση ενώπιον της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας εντός 48 ωρών από της κοινοποιήσεως της απόφασης αυτής, κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Π.Δ. 715/79. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων αυτών, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα οποία κρίθηκαν 

τελικώς κατάλληλα, καλούνται να προσέλθουν σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για τη 

συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία επί της οικονομικής τους προσφοράς. 

Οι μειοδότες μπορούν να βελτιώσουν την αρχική τους προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 31 του Π.Δ. 715/79, προσφέροντας έκπτωση που θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2% του ποσού της μικρότερης έγγραφης προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι 

μειοδοτικές αυτές προσφορές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά 

και εκφωνούνται μετά το όνομα του μειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο. 

Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο. 

Επιτρέπεται η υποβολή εγγράφων Ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού μόνο 

από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με προφορική μειοδοσία και σύμφωνα με τη παρ. 3 

του άρθρου 31 του Π.Δ. 715/79. 

Εφόσον δεν υποβληθούν προφορικώς νέες μειοδοτικές προσφορές επιλέγεται τελικώς η 

χαμηλότερη έγγραφη προσφορά και εφόσον υπάρχουν πάνω από μία ίσες προσφορές τότε 

η Επιτροπή Διαγωνισμού επιλέγει μία από αυτές κατά την κρίση της. 

Στην περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει μόνο ένα κτίριο ως 

κατάλληλο τότε η διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας δεν πραγματοποιείται. 

Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής μειοδοσίας η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεδριάζει 

παρουσία όλων των μελών της και αποφασίζουσα κατά πλειοψηφία, προβαίνει σε συγκριτική 

αξιολόγηση των προκριθέντων ακινήτων συνεκτιμώντας τα ειδικά πλεονεκτήματα καθενός 

απ΄αυτά, την εκτίμηση της αξίας αυτών από τον Πιστοποιήμενο Εκτιμητή, το επιτευχθέν 

τίμημα, και τα κατατάσσει κατά σειρά προτίμησης. 

Άρθρο 3. Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης 

1) Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει  

πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, δια του οποίου προτείνει αιτιολογημένα στην 

Σύγκλητο, την αγορά του τελικώς επικρατέστερου ακινήτου ή την επανάληψη του 
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διαγωνισμού. Το Πρακτικό θα συνοδεύεται από την Έκθεση της Επιτροπής Εκτιμητών περί 

καταλληλότητος του ακινήτου, τις εκτιμήσεις του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, τις προσφορές 

των μειοδοτών, τις ενστάσεις και τις επ΄ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

της Συγκλήτου και ότι άλλο κρίνει η Επιτροπή Διαγωνισμού απαραίτητο.  

2) Η  Συγκλήτος αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ή την 

επανάληψή του, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ΠΔ 715/79.  

3) Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 32 του ΠΔ 

715/79, η Σύγκλητος δύναται, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασής της, να προτιμήσει 

οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα. 

4) Ο αναδειχθείς  ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος της εκτίμησης όλων των ακινήτων, το 

οποίο υποχρεούται να καταβάλει στο Πανεπιστήμιο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, μετά 

την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση τελικώς άγονου Διαγωνισμού το κόστος 

της εκτίμησης όλων των ακινήτων βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

5) Η κατακύρωση της αγοράς ανακοινώνεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου με έγγραφο, επί 

αποδείξει. Με το έγγραφο αυτό καλείται ο προσφέρων να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών 

της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου, προσκομίζοντας τους πλήρεις 

τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου με τα σχετικά πρόσφατα πιστοποιητικά κυριότητας, καθώς 

και τα πιστοποιητικά ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος και διεκδίκηση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Π.Δ. 715/79, μέσα σε προθεσμία 25 ημερών. Επιτρέπεται 

να παραταθεί άπαξ η προθεσμία αυτή και πάντως προ της παρόδου της με όμοια απόφαση, 

μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη.  

6) Σε περίπτωση κατά την οποία η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και η τυχόν 

δοθείσα παράτασή της παρέλθει άπρακτη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καταπίπτει σε βάρος του η 

κατατεθείσα εγγύηση, και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.  

7) Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας των τίτλων κυριότητας και εφόσον έχει εγκριθεί από το 

Πανεπιστήμιο η επιλεγμένη Αρχιτεκτονική προμελέτη, συντάσσεται σχέδιο του Συμβολαίου 

πώλησης, το οποίο υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο νομιμότητας, μετά τη 

θετική έκβαση του οποίου, προσκαλείται ο πωλητής εγγράφως και επί αποδείξει για την 

υπογραφή του πωλητηρίου Συμβολαίου, μέσα σε προθεσμία οριζόμενη στην πρόσκληση. Σε 

περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καταπίπτει σε 

βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση, επιφυλασσόμενου του Πανεπιστημίου για κάθε άλλο 

νόμιμο δικαίωμα του και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.  Σε περίπτωση που οι τίτλοι 

κυριότητας και τα λοιπά πιστοποιητικά είναι ελλιπή, προσκαλείται με τον ίδιο τρόπο ο 
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ιδιοκτήτης για τη συμπλήρωση τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Εάν η 

προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή τα υποβληθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή για την 

απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου (νομιμότητα των τίτλων), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.  

8) Το πωλητήριο συμβόλαιο θα συνταχθεί υπό διαλυτική αίρεση, σύμφωνα με την οποία σε 

περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών για τις οποίες έχει δεσμευθεί ο 

πωλητής με την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και μη 

εμπρόθεσης παράδοσης του ακινήτου, θα δύναται το Πανεπιστήμιο, με απόφαση της 

Συγκλήτου, κατά την ελεύθερη κρίση της, να προβαίνει στην ανατροπή της σύμβασης 

πώλησης. Σε περίπτωση πλήρωσης κατά τα ανωτέρω της διαλυτικής αίρεσης καταπίπτει σε 

βάρος του πωλητή η κατατεθείσα εγγύηση, επιφυλασσόμενου του Πανεπιστημίου για κάθε 

άλλο νόμιμο δικαίωμα του.    

9) Πριν την κλήση του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, η 

αγορά του ακινήτου εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του Π.Δ. 715/79.  

10) Πριν την υπογραφή του Συμβολαίου θα διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με  το άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α΄127).  

11) Σε περίπτωση ακινήτου/κτίσματος υπό ανέγερση/διαμόρφωση, στο πωλητήριο 

συμβόλαιο ή σε ιδιαίτερο Συμβόλαιο, που θα συνταχθεί μετά την έγκριση των μελετών 

από τις αρμόδιες αρχές, θα περιλαμβάνεται Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στην 

οποία θα περιγράφονται όλες οι εργασίες / κατασκευές / διαρρυθμίσεις που 

απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση και παράδοση του ακινήτου στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με αναλυτική περιγραφή των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν (κέλυφος, εσωτερικοί τοίχοι, δάπεδα, κουφώματα, ψευδοροφές 

κλπ), του εξοπλισμού, των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των υποδομών 

ΑΜΕΑ κλπ), αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και  προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών και 

παράδοσης του κτιρίου πλήρως αποπερατωμένου, οριζόμενη, κατ΄ανώτατο όριο σε  

εικοσιτέσσερεις (24) μήνες με αφετηρία την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής 

άδειας. 
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Άρθρο 4. Επανάληψη διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός για την αγορά του ακινήτου επαναλαμβάνεται: 

α) Εάν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεωρεί ασύμφορο το επιτευχθέν 

αποτέλεσμα ή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό. 

β)  Εάν δεν προσέλθει κανένας μειοδότης στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό. 

γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του επιλεγέντος κτιρίου κηρυχθεί έκπτωτος για τους λόγους που 

αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του παρόντος 

Παραρτήματος. 

2. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός προκηρύσσεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 57 του Π.Δ. 715/79. 

Άρθρο 5. Παραλαβή ακινήτου -  Επιτροπή παρακολούθησης πορείας εργασιών. 

Η παραλαβή του ακινήτου διενεργείται, μετά την μεταγραφή του συμβολαίου αγοράς, από 

τριμελή Επιτροπή συγκροτούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του π.δ. 

715/1979  και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυτού, μόνο δε από την 

παραλαβή του ακινήτου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φέρει τον κίδυνο της τυχαίας 

καταστροφής ή χειροτέρευσης αυτού. 

Σε περίπτωση ημιτελούς ή υπό διαμόρφωση ακινήτου, συγκροτείται από τη Σύγκλητο 

Επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις Μηχανικούς του Πανεπιστημίου με αρμοδιότητα την 

Παρακολούθηση, Επίβλεψη, Έλεγχο και Πιστοποίηση της πορείας και εξέλιξης των μελετών,  

των εκτελούμενων εργασιών από την υπογραφή του Συμβολαίου  μέχρι την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του ακινήτου. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστωθούν από την Επιτροπή κακοτεχνίες ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλικών ή εν γένει αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα, θα 

υποδεικνύεται στον πωλητή η αποκατάστασή τους και θα αναστέλλεται από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας για το διάστημα αυτό, η υποχρέωση τμηματικών προκαταβολών του τιμήματος. 

Οι τμηματικές πιστοποιήσεις των εκτελούμενων εργασιών δεν αποτελούν τμηματικές 

παραλαβές και δεν συνεπάγονται καμμία άλλη υποχρέωση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ούτε αποτελούν απόδειξη για την έντεχνη κατασκευή του κτιρίου ή εκπλήρωση των 

αντίστοιχων συμβατικών υποχρεώσεων του πωλητή. Αποκλειστικός χαρακτήρας των 

τμηματικών ελέγχων και πιστοποιήσεων είναι η χρονική διαπίστωση της προόδου και της 

καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντίστοιχου σταδίου, για την έγκριση ή μη από τη 

Σύγκλητο της αντίστοιχης τμηματικής προκαταβολής του τιμήματος, κατά  τα προβλεπόμενα 

στο επόμενο άρθρο 6. 
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Ανεξάρτητα από την διαπίστωση ή μη τυχόν ελλείψεων, κακοτεχνιών ή παρεκκλίσεων από 

τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο της εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ο τελικός έλεγχος και η 

παραλαβή του ακινήτου από την Επιτροπή Παραλαβής θα γίνει, μόνο μετά την πλήρη, 

έντεχνη και νόμιμη αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών και μετά από έγγραφη 

πρόσκληση του πωλητή (και  σχετική βεβαίωση της Πολεοδομίας, εάν απαιτείται), μέχρι δε 

την  παραλαβή του ακινήτου τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης αυτού 

τον φέρει ο πωλητής. 

Άρθρο 6. Καταβολή του τιμήματος. 

Σε περίπτωση πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου, το τίμημα καταβάλλεται στον πωλητή 

μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

58 του π.δ. 715/1979, η καταβολή δε αυτού γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος 

συντάσσει και τη σχετική πράξη εξόφλησης. 

Σε περίπτωση ακινήτου/κτίσματος υπό ανέγερση ή διαμόρφωση, κατά την οποία ο πωλητής 

υποχρεούται να το παραδώσει πλήρως αποπερατωμένο σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, είναι δυνατή, πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 

παραλαβής, η πληρωμή μέρους του τιμήματος με τμηματικές προκαταβολές, αναλόγως των 

σταδίων αποπεράτωσης του κτίσματος, ως ακολούθως: 

α/α Στάδιο κατασκευής – κατηγορία εργασιών 
Ποσοστό % 

συνολικού τιμήματος 

1 
Μεταβίβαση ακινήτου και έκδοση Πολεοδομικής 
αδειοδότησης 

5 

2 Εκσκαφές και θεμελιώσεις πάσης φύσεως 5 

3 Φέρων οργανισμός  15 

4 
Τοιχοποιίες + θερμομόνωση (εξωτερικό κέλυφος, εσωτερικά 
χωρίσματα) 

10 

5 

Εργασίες προ επιχρισμάτων (εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, ηλεκτρική 
εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων, εγκατάσταση φωτισμού, 
υποδομές δικτύων και επικοινωνιών και λοιπές Η/Μ 
εγκαταστάσεις) και ψευδόκασες θυρών 

15 

6 Επιχρίσματα, ψευδοροφές, επενδύσεις 8 

7 Δάπεδα, σκάλες, ποδιές 8 

8 Κουφώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 8 

9 
Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας, συστήματα 
θέρμανσης-ψύξης 

8 

10 Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί 5 
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11 Ανελκυστήρες 3 

12 

Αποπεράτωση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου (υποδομές 
ΑΜΕΑ, υποσταθμός κλπ), έκδοση υπεύθυνης δήλωσης 
εγκαταστάτη, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κλπ 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Πριν από κάθε τμηματική προκαταβολή θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Ελέγχου, μετά από αίτηση του πωλητή, επιθεώρηση των 

εκτελεσθεισών εργασιών προς διαπίστωση και πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των εργασιών 

του κάθε σταδίου, η οποία θα εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, η οποία θα αποφασίζει και την 

αντίστοιχη τμηματική προκαταβολή. 

Οι ως άνω τμηματικές προκαταβολές γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος 

συντάσσει και τις σχετικές πράξεις εξόφλησης. 

Προς εξασφάλιση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον κίνδυνο της μη παράδοσης του 

κτιρίου πλήρως αποπερατωμένου με υπαιτιότητα του πωλητή ή της μη συμμόρφωσής του με 

τις αντίστοιχες συμβατικές του υποχρεώσεις, οι παραπάνω τμηματικές προκαταβολές του 

τιμήματος θα καλύπτονται με την προσκόμιση εκ μέρους του πωλητή ισόποσων εγγυητικών 

επιστολών αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα επιστραφούν μετά τη 

σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής πλήρως αποπερατωμένου του ακινήτου.  

Επισημαίνεται ρητώς ότι οι τμηματικές πιστοποιήσεις των εργασιών των επιμέρους σταδίων, 

δεν καθιστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές τις αντίστοιχες ως άνω συμβατικές τμηματικές 

καταβολές, μόνο δε μετά την παραλαβή του ακινήτου, καθίσταται ληξιπρόθεσμη η απαίτηση 

του πωλητή για την καταβολή αυτών καθώς και του κατά το χρόνο αυτό οφειλομένου 

υπολοίπου τιμήματος. 

Για να ολοκληρωθεί η παραλαβή του κτιρίου θα προσκομιστεί από τον πωλητή εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτού, αποκατάστασης ελαττωμάτων ή 

κακοτεχνιών, ίση με το 2% του συνολικού τιμήματος, η οποία θα επιστραφεί μετά από 

δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ 

Τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση του ακινήτου, πέραν του συμπεφωνημένου χρόνου, θα 

επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών στον πωλητή ως εξής:  

α. Για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και για αριθμό ημερών μέχρι το 20% της 

προθεσμίας παράδοσης του ακινήτου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το προβλεπόμενο 

τίμημα πώλησης αυτού Χ 5% / 365. 
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β. Για τις αμέσως επόμενες ημέρες και για αριθμό μέχρι το 10% της συνολικής προθεσμίας 

παράδοσης, επιβάλλεται για κάθε ημέρα ποινική ρήτρα διπλάσια της προηγούμενης 

παραγράφου (α). 

Οι ποινικές ρήτρες, εάν δεν καταβληθούν από τον πωλητή, θα παρακρατηθούν από την 

εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης παράδοσης του ακινήτου.  

Αν υπάρξει παύση ή διακοπή των εργασιών αποπεράτωσης του κτιρίου για χρονικό 

διάστημα άνω των 3 μηνών και για οποιαδήποτε αιτία, μη οφειλόμενη σε ευθύνη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δυναται η 

Σύγκλητος να προβαίνει κατά την κρίση της στην κήρυξη έκπτωτου του πωλητή  από την 

εκτέλεση των υπολοιπόμενων εργασιών αποπεράτωσης του κτιρίου και καταπίπτουν όλες οι 

παρασχεθείσες για οποιοδήποτε λόγο εγγυήσεις. 

Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την παράδοση του ακινήτου θα 

διαπιστωθούν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ότι υπάρχουν ελλείψεις, κακοτεχνίες ή 

ελαττώματα που ο πωλητής αρνηθεί να αποκαταστήσει, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της και εφόσον κρίνει τούτο συμφέρον, να 

κηρύξει με απόφασή της τον πωλητή έκπτωτο από την εκτέλεση των εργασιών και να προβεί 

εξ ιδίων και με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. εργολαβία) στην αποπεράτωση ή αποκατάσταση 

του ακινήτου, παρακρατώντας σε βάρος του συμφωνηθέντος τιμήματος κάθε δαπάνη που θα 

απαιτηθεί μέχρι την πλήρη περάτωση των εργασιών. Στις περίπτωσεις αυτές καταπίπτουν 

όλες οι παρασχεθείσες για οποιοδήποτε λόγο εγγυήσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

διατηρεί και κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης του από τον πωλητή, είτε λόγω 

καθυστέρησης στην αποπεράτωση του κτιρίου, είτε λόγω υπέρβασης του συμφωνηθέντος 

τιμήματος, είτε λόγω της ύπαρξης ελαττωμάτων και κακοτεχνιών που μειώνουν την 

πραγματική του αξία ή άλλη αιτία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1) O πωλητής έχει την υποχρέωση να προβεί με δικές του δαπάνες στην εκτέλεση των 

εργασιών σύνδεσης με τα υφιστάμενα στην περιοχή δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς 

πωλητή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα 

αναλάβει την πληρωμή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που 

αντιστοιχούν στους υπό πώληση χώρους. 

2) Κατά την ημέρα υπογραφής του πωλητήριου συμβολαίου και μεταγραφής αυτού, το 

ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης),  

διεκδικήσεων, απαλλαγμένο κάθε είδους αμφισβήτησης και παντός πραγματικού και νομικού 

ελαττώματος, κληρονομικού ή οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος (π.χ κατασχέσεων, 

ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης), πραγματικών και προσωπικών δουλειών (επικαρπίας, 

οίκησης) καθώς και περιορισμένων προσωπικών δουλειών, να μην οφείλει εισφορά σε γη 

του Ν. 1337/83, να μην υπάρχουν πολεοδομικές εκκρεμότητες και να μην είναι μισθωμένο ή 

κατεχόμενο από οποιαδήποτε χρήση τρίτου. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα ημέρα 

υπογραφής του συμβολαίου, το ακίνητο δεν ανήκει στον προσφέροντα κατά πλήρη 

κυριότητα, ή δεν συντρέχουν οι παραπάνω καταστάσεις, καταπίπτει σε βάρος του 

προσφέροντα η κατατεθείσα από αυτόν εγγύηση, επιφυλασσόμενου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος του.  

3) Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του πωλητή και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Θεσσαλονίκης υπάγεται στην  αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.  

4) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητώς από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/10-9-1979 τ.Α΄) (Τμήμα IV: Κεφ. Α΄) και οι διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. 

5) Ο πωλητής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, βαρύνεται με 

την καταβολή των οφειλόμενων φόρων υπεραξίας και κάθε φορολογικής επιβάρυνσης που 

κατά τον νόμο βαρύνει τον πωλητή, την αμοιβή του δικηγόρου που κατά τον νόμο τον 

εκπροσωπεί και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 2 

εδ. στ΄ του Π.Δ.715/1979, τη δαπάνη  εκτίμησης όλων των προσφερόμενων ακινήτων από 

πιστοποιημένο εκτιμητή καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, φόρο ή τέλος που θα προκύψει, εκτός 

των δαπανών που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο και οι οποίες βαρύνουν το 

Πανεπιστήμιο. 
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6) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βαρύνεται μόνο με τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα 

μεταγραφής  και με τα δικηγορικά έξοδα που αφορούν στη δική του εκπροσώπηση. 

7) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν καταβάλει μεσιτικά δικαιώματα (άρθρο 51 περ. ζ΄ του 

ΠΔ 715/1979).  

8) Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη 

αποδοχή εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης, η οποία και δηλώνεται 

υπεύθυνα.  

9) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού δίνονται μόνο όταν ζητούνται εγγράφως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στη συνέχεια παρατίθενται προδιαγραφές τόσο για τα οικοδομικά όσο και για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Το κτίριο θα πρέπει να εξυπηρετείται από δύο τουλάχιστον (ώστε ο ένας να θεωρείται για 
διαφυγή) πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας με κλιμακοστάσιο τύπου Ι (κατά τον 
Κτιριοδομικό Κανονισμό του 1989, παρ.4.3, άρθρο 13) και τουλάχιστον δύο ανελκυστήρες. 
Ένα τουλάχιστον κλιμακοστάσιο, θα εξυπηρετεί το δώμα του κτιρίου, με την ανάλογη 
απόληξη. 

Το κτίριο πρέπει να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό και να διαθέτει τις 
απαιτούμενες άνετες εξόδους διαφυγής βάσει του ισχύοντος κανονισμού παθητικής 
πυροπροστασίας. Οι χώροι που θα προορίζονται για αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και 
γραφεία πρέπει να διαθέτουν άριστες συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού και επίσης 
οι εσωτερικές θύρες τους να ανοίγουν προς το εξωτερικό των αιθουσών/εργαστηρίων 
αντίστοιχα.  

Θα υπάρχει υποδομή κυλικείου (εγκαταστάσεις) τουλάχιστον στο ισόγειο.   

Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των χώρων του ζητούμενου ακινήτου/των στους χώρους κύριας 
χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.40 m ενώ στις αίθουσες διδασκαλίας έξι ή 
περισσότερων ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία Δ (εφόσον εφαρμόζεται ο Κτιριοδομικός 
Κανονισμός του 1989), απαιτείται καθαρός όγκος τόσο ώστε να αναλογούν 3 κ.μ τουλάχιστον 
ανά άτομο του πληθυσμού τους.  

1.Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

Το κέλυφος του/των κτιρίου/ων προτιμάται από τοιχοποιία με συμπαγή τεχνητά πετρώδη 
υλικά (οπτοπλινθοδομή, στοιχεία ALFABLOCK) ή σύστημα ξηράς δόμησης με διπλό σκελετό 
και εξωτερική πλάκα διπλής τσιμεντοσανίδας ή ολοκληρωμένο σύστημα 
προκατασκευασμένων θερμοηχομονωτικών πάνελς ορυκτοβάμβακα με ελάχιστο πάχος 10 
εκ. 

1.Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 

Για χώρους χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες ηχομόνωσης (Χώροι Διοίκησης, Γραφείο Φοιτητών, 
Βοηθητικοί χώροι, κυλικείο) 

i. Από ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης με επένδυση από απλή γυψοσανίδα πάχους 
12,5mm, σε μονό μεταλλικό σκελετό με επιπρόσθετη ενδιάμεση ηχομόνωση από 
πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πάχους 40mm και σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ-ΤΠ-1501-03-07-
10-01/2009.  

ii. Από σκελετό εσωτερικών χωρισμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου, 
αποτελούμενο από επίπεδα φατνώματα, τεθλασμένα ή μη, με μονούς ή διπλούς 
υαλοπίνακες, ή πλαστικά φύλλα, καθώς και έτοιμα φύλλα θυρίδων ή θυροφύλλων σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου"  



42 

 

Για χώρους με υψηλές ανάγκες ηχομόνωσης (Γραφεία διδακτικού προσωπικού, Αίθουσα Η/Υ 
& Τηλεδιάσκεψης, Αίθουσες διδασκαλίας Σύνθεσης, μουσικοθεωρητικών, Αίθουσα Χορού & 
Σωματικών Τεχνών, Αίθουσα Συσκέψεων – Σεμιναρίων) 

Από ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης με επένδυση από διπλή γυψοσανίδα πάχους 
12,5mm, σε διπλό μεταλλικό σκελετό με επιπρόσθετη ενδιάμεση ηχομόνωση σε κάθε 
σκελετό από πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm και σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ-ΤΠ-
1501-03-07-10-01/2009. Ο μεταλλικός σκελετός θα εδράζεται στο πάτωμα και στην οροφή σε 
αντικραδασμική λωρίδα ελαστικού ή ανάλογο σύστημα ελαστικής στήριξης. Οι αρμοί θα 
σφραγισθούν με ελαστική μαστίχη. 

Για χώρους με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες ηχομόνωσης (Αίθουσα Προβών & Διδασκαλίας 
Μουσικής Δωματίου, Αίθουσα Κοντραμπάσου, Αίθουσα Άρπας Αίθουσες Διδασκαλίας 
Πιάνου, Αίθουσα Παλαιάς Μουσικής (Εκκλησιαστικό όργανο / Τσέμπαλο), Αμφιθέατρο 
συνεδρίων/διαλέξεων, Αίθουσα Συναυλιών Μουσικής Δωματίου (μικρή) & Control Room) 

Από ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης με επένδυση από τριπλή γυψοσανίδα πάχους 
12,5mm, σε διπλό μεταλλικό σκελετό με επιπρόσθετη ενδιάμεση ηχομόνωση σε κάθε 
σκελετό από πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm και σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ-ΤΠ-
1501-03-07-10-01/2009. Ο μεταλλικός σκελετός θα εδράζεται στο πάτωμα και στην οροφή σε 
αντικραδασμική λωρίδα ελαστικού ή ανάλογο σύστημα ελαστικής στήριξης. Οι αρμοί θα 
σφραγισθούν με ελαστική μαστίχη σφράγισης (ακρυλικός στόκος τύπου Sikaflex 11FC). 

Για χώρους υγιεινής 

Επένδυση με κεραμικά ή πορσελανάτα πλακίδια (εφυαλωμένα), χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, ελάχιστου πάχους 8mm, από 
Ευρωπαϊκή χώρα (όχι από τρίτες) σύμφωνα με ΕΤΕΠ 03-07-02-00:2009. 

1.Γ. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ  

Για χώρους χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες ηχομόνωσης (Χώροι Διοίκησης, Γραφείο Φοιτητών, 
Βοηθητικοί χώροι, Κυλικείο). 

Ψευδοροφή από γυψοσανίδες πάχους 12,5mm ή πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm με σκελετό ανάρτησης από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-10-01:2009. 

Για χώρους με υψηλές & ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες ηχομόνωσης (Γραφεία διδακτικού 
προσωπικού, Αίθουσα Η/Υ & Τηλεδιάσκεψης, Αίθουσες διδασκαλίας Σύνθεσης- 
μουσικοθεωρητικών, Αίθουσα Χορού & Σωματικών Τεχνών, Αίθουσα Συσκέψεων – 
Σεμιναρίων, Αίθουσα Προβών & Διδασκαλίας Μουσικής Δωματίου, Αίθουσα Κοντραμπάσου, 
Αίθουσα Άρπας Αίθουσες Διδασκαλίας Πιάνου, Αίθουσα Παλαιάς Μουσικής (Εκκλησιαστικό 
όργανο / Τσέμπαλο), Αμφιθέατρο συνεδρίων/διαλέξεων, Αίθουσα Συναυλιών Μουσικής 
Δωματίου (μικρή) & Control Room). 

Ηχομονωτική ψευδοροφή από γυψοσανίδες πάχους 2x12,5mm με μεταλλικό σκελετό 
ανάρτησης από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μέσω αντικραδασμικής ανάρτησης ψευδοροφών, 
και με επιπρόσθετη ηχομόνωση από πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πάχους 2x50mm και 
πυκνότητας 80kg/m³ σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-07-10-02:2009. 

Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από διάτρητες γυψοσανίδες πάχους 12,5mm ή πλάκες 
ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600mm ή 1200x600mm, με 
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μεταλλικό σκελετό ανάρτησης, με επιπρόσθετη ηχοαπορρόφηση από πετροβάμβακα ή 
ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm σε απόσταση 100-200mm από την πρώτη ηχομονωτική 
ψευδοροφή, από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-07-10-02:2009 και 
τύπο και  ποσοστό διάτρησης που θα καθορίζεται από Μηχανικό. 

1.Δ. ΔΑΠΕΔΑ 

Για χώρους χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες ηχομόνωσης (Χώροι Διοίκησης, Γραφείο Φοιτητών, 
Βοηθητικοί χώροι, Κυλικείο) 

1. Δάπεδα με κεραμικά πλακίδια 

Δάπεδα με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας  έως 0,5%,  αντοχής σε απότριψη  "GROUP  4", οποιονδήποτε  
διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-02-00:2009 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

2. Δάπεδα από μάρμαρο 

Δάπεδα από πλάκες μαρμάρου ελάχιστου πάχους 2mm οποιαδήποτε σκληρότητας, 
προέλευσης και χρώματος σύμφωνα την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους". 

3.  Δάπεδα από πλάκες γρανίτη 

Δάπεδα από πλάκες γρανίτη ελάχιστου πάχους 2mm οποιαδήποτε σκληρότητας, 
προέλευσης και χρώματος σύμφωνα την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους" 

4. Δάπεδα με ξύλο 

α. Δάπεδα από καρφωτή ξυλεία ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα 
σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κλπ) ή ξυλείας  δρυός ή καστανιάς ή pitch-pine 
οποιουδήποτε πλάτους  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα”. 

β. Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-
παρκέ", ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που 
εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια ομαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και 
καθαρή σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-01-02 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα". 

Για χώρους με υψηλές & ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες ηχομόνωσης (Γραφεία διδακτικού 
προσωπικού, Αίθουσα Η/Υ & Τηλεδιάσκεψης, Αίθουσες διδασκαλίας Σύνθεσης- 
μουσικοθεωρητικών, Αίθουσα Χορού & Σωματικών Τεχνών, Αίθουσα Συσκέψεων – 
Σεμιναρίων, Αίθουσα Προβών & Διδασκαλίας Μουσικής Δωματίου, Αίθουσα Κοντραμπάσου, 
Αίθουσα Άρπας Αίθουσες Διδασκαλίας Πιάνου, Αίθουσα Παλαιάς Μουσικής (Εκκλησιαστικό 
όργανο / Τσέμπαλο), Αμφιθέατρο συνεδρίων/διαλέξεων, Αίθουσα Συναυλιών Μουσικής 
Δωματίου (μικρή) & Control Room) 

1. Δάπεδα με ξύλο 
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α. Δάπεδα από καρφωτή ξυλεία ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα 
σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κλπ) ή ξυλείας  δρυός ή καστανιάς ή pitch-pine 
οποιουδήποτε πλάτους, με αντικραδασμική έδραση ξύλινου δαπέδου σε ελαστικές 
εδράσεις, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-07-01-01:2009 «Ξύλινα καρφωτά δάπεδα». 

β. Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-
παρκέ", ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που 
εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια ομαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και 
καθαρή, με αντικραδασμική έδραση ξύλινου δαπέδου σε ελαστικές εδράσεις, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 1501-03-07-01-02:2009 «Ξύλινα κολλητά δάπεδα». 

2. Δάπεδα ειδικού τύπου 

Επένδυση δαπέδου με ακουστικό ετερογενές δάπεδο ενδεικτικού τύπου 
Tapiflex  Excellence 80  TARKETT, από στρώμα ανακυκλωμένου, συγκολλημένου και 
σταθεροποιημένου βινυλίου πάνω σε σταθερό ακουστικό υπόστρωμα συνολικού πάχους 
τουλάχιστον 3,25mm και πάχος τελικής στρώσης τουλάχιστον 0,8mm,ελάχιστου 
συνολικού βάρους 3,25Kg/m2, μέγιστης ακουστικής απόδοσης σε κτυπογενή ήχο τα 
19Db,με κλάσης πυραντίστασης  Bfl-s1 σύμφωνα με το EN 13501-1, με αντιβακτηριδιακή 
και αντιμουχλική επεξεργασία της τελικής στρώσης και γραπτή εγγύηση τα 10 έτη. Το 
προϊόν δεν θα πρέπει να περιέχει  φθαλικές ουσίες (phthalate free) και έχει TVOC 
≤10μg/m3. Επίσης να κατατάσσεται σε κατηγορία ανθεκτικότητας στις εκδορές σύμφωνα 
με το EN 651) τουλάχιστον Τ, σε αντίσταση στην ολίσθηση (EN 13893): ≥0.3 και να 
διαθέτει αντοχή χρωματισμού στο ηλιακό φως (ISO 105-B02): ≥ 6. 

Για χώρους υγιεινής 

Δάπεδα πορσελανάτα ή ολόμαζα πλακίδια 1ης ποιότητας εφυαλωμένα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", ευρωπαϊκής χώρας 
(όχι από τρίτες), διαστάσεων 30 x 30  cm,(ή διάστασης προσαρμοσμένης στους τοίχους) 
σύμφωνα με ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00:2009. 

1.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Εσωτερικά Ξύλινα Κουφώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-08-01-00:2009 "Ξύλινα 
κουφώματα", με κάσσα στραντζαριστή, με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή 
με φεγγίτη με κλειδαριά και μπάρα πανικού (π.χ. σε αίθουσες διδασκαλίας και γενικά σε 
χώρους συνάθροισης κοινού) εφόσον απαιτείται.  

Θα πρέπει να διαθέτουν ηχομονωτική ικανότητα  Rw≥36 dB, σύμφωνα με το ISO 140.3 και 
ISO 717.1 και να πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ηχομέτρησης 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι ηχομονωτικές θύρες να είναι εφοδιασμένες με: 

 Ειδικά ελαστικά προφίλ για πλήρη ηχοστεγανότητα. 

 Ειδικό μηχανισμό σφράγισης στο κάτω μέρος είτε κατωκάσι. 

 Ειδικό ηχομονωτικό διάφανο παράθυρο, το οποίο παρουσιάζει την ίδια ηχομονωτική 
ικανότητα. 
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2. Εσωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου έτοιμα, τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με 
δυνατότητα υποδοχής και διπλού υαλοπίνακα εφόσον απαιτηθεί από ιδιαίτερες συνθήκες 
ασφάλειας και ηχομόνωσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009 "Κουφώματα 
Αλουμινίου" (σε βοηθητικούς χώρους)   

3. Πυράντοχες θύρες 60min, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με θυρόφυλλο τύπου sandwich με 
εξωτερική επένδυση με λαμαρίνα DKR και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμομονωτικό 
υλικό (όπου απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις). 

1.ΣΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Τα εξωτερικά κουφώματα θα προτιμηθεί να είναι από υαλοστάσια ή υαλοπετάσματα 
αλουμινίου. Τα εξωτερικά κουφώματα των ανοιγμάτων που βρίσκονται σε ισόγειους ορόφους 
θα προφυλάσσονται με συμπαγή ρολά ασφαλείας ή σιδεριές ασφαλείας.  

1.Ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1. Εσωτερικοί Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος ή 
γυψοσανίδας με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 1501-03-10-01-00:2009 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00:2009 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων" (σε όλες τις κατακόρυφες επιφάνειες που απαιτούν χρωματισμό). 

2. Υδροχρωματισμοί άσβεστου εσωτερικών οροφών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΤΕΠ 1501-03-
10-02-00:2009 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" (σε όλες τις οροφές που απαιτούν 
χρωματισμό). 

3. Για τις ξύλινες επιφάνειες προβλέπεται βερνικόχρωμα ριπολίνης ματ ενώ για τις μεταλλικές 
επιφάνειες πριν τον τελικό χρωματισμό τους προβλέπεται αστάρωμα με αντισκωριακό.  

1.H. ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 

Για χώρους με μερική συσκότιση: (Χώροι Διοίκησης, Γραφεία Διδακτικού Προσωπικού, 
λοιπού Προσωπικού, Φοιτητών, Βοηθητικοί χώροι και Κυλικείο. Σ’ αυτήν την κατηγορία 
εντάσσονται και ορισμένοι Εργαστηριακοί Χώροι και Αίθουσες Διδασκαλίας)  

Οριζόντιες περσίδες: από φύλλο αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου, 
χρώματος γκρι ή μπεζ και εμποτισμένο με μαγνήσιο. Ανωκάσι μεταλλικό ενισχυμένο, 
βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου σε διαστάσεις συμβατές του χώρου. Άξονας  
σιδερένιος, νικελωμένος. Κατωκάσι κλειστό, ενισχυμένο,  βαμμένο με πολυεστερική βαφή 
φούρνου. Στήριγμα κουμπωτό, από αλουμίνιο γαλβανισμένο. 

Για χώρους που απαιτείται πλήρη συσκότιση (Εργαστηριακοί χώροι και Αίθουσες 
Διδασκαλίας) 

Ρολοκουρτίνες: από ύφασμα συσκοτίσεως ιδίου χρώματος και από τις δύο πλευρές, 
ελεύθερο από μόλυβδο και PVC. 
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2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις:  

2.Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Το δίκτυο διανομής νερού χρήσης προς όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου θα 
πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής ή με νόμιμα υφιστάμενη 
και αδειοδοτημένη ιδιωτική γεώτρηση για παροχή πόσιμου νερού. Για τις εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και τους υδραυλικούς υποδοχείς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της 
τεχνικής οδηγίας του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 2411/1986), οι 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ( 
ΕΤΕΠ), το Π Δ: 38/91 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων και οι   διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 
201701-4/2017. Για τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή πρέπει να εφαρμοστεί η 
ΕΤΕΠ «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους 
με ραφή» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 ενώ για τους σωλήνες PP-R (Πολυπροπυλενίου) 
πρασίνου χρώματος για δίκτυα ύδρευσης η ΕΤΕΠ «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01. Στους σωλήνες από 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο θα ισχύει η ΕΤΕΠ «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02. Για τα Είδη Υγιεινής θα 
πρέπει να εφαρμοστούν οι ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-01 και 1501- 04-04-03-02. Στα Είδη 
Υγιεινής Κρουνοποιϊας ατόμων με μειωμένη Κινητικότητα θα ισχύσει η ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-
02. Όλες οι σωληνώσεις θερμού νερού, τα πάσης φύσης εξαρτήματα σωλήνων όπως ταυ, 
σφαιρικοί διακόπτες, βάνες, συλλέκτες, όργανα ρυθμίσεων, αντλίες κλπ θα πρέπει να είναι 
μονωμένα για την αποφυγή απωλειών θερμότητας. Στα εξωτερικά δίκτυα θα 
χρησιμοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ).  Τέλος θα τοποθετηθεί διπλό πιεστικό 
συγκρότημα διατήρησης της πίεσης του υδροδοτικού δικτύου κατά DIN 1988-200 και DIN EN 
806-2,στους υψηλούς ορόφους του κτηρίου, που θα αποτελείται από δύο ανοξείδωτες 
τριφασικές, φυγοκεντρικές πολυβάθμιες αντλίες με ενσωματωμένο Inverter, επιπέδου ΙΕ5. 

2.Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ  

To κτίριο θα έχει πλήρες δίκτυο συλλογής και απομάκρυνσης λυμάτων από όλους τους 
υδραυλικούς υποδοχείς που θα καταλήγει σε σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής 
ή σε βιολογικό καθαρισμό ή σε σηπτική δεξαμενή. Το κτίριο θα έχει επίσης πλήρες δίκτυο 
συλλογής και απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων από το κτίριο. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2412/1986 που 
εγκρίθηκαν με την ΕΗ1/0120/7.3.1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 177/Β). Οι σωλήνες αποχέτευσης θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές DIN-EN 1451 & DIN 19560-10 και θα ισχύουν οι ΕΤΕΠ «04-02-01-01» ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-04 και ΕΤΕΠ «04-04-01-01» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04. Η κατασκευή των σωληνώσεων 
αποχέτευσης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις  ΕΤΕΠ «04-04-04-01» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04, ΕΤΕΠ 
«04-04-04-02» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04, ΕΤΕΠ «04-04-05-01» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04και  ΕΤΕΠ «04-
04-05-02» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04. Για τα Φρεάτια θα ισχύουν οι ΕΤΕΠ «Φρεάτια δικτύων 
αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοιχτής ροής)» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01, ΕΤΕΠ «04-04-05-
01» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04 και  ΕΤΕΠ «04-04-04-02» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04. Σε περίπτωση κτηρίου 
σε περιοχή που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο ακαθάρτων 
νερών – λυμάτων – ομβρίων με φρεάτιο άντλησης κατάλληλων διαστάσεων με βάση τις 
ανάγκες του κτηρίου και πλήρες σύστημα διπλών αντλιών ακαθάρτων – ομβρίων – λυμάτων. 
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2.Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

H Ηλεκτρική Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα LED, 
υποπίνακες, πίνακες, παροχές χαμηλής τάσης ΔΕΗ, υποσταθμός μέσης τάσης με τα 
απαραίτητα πεδία πινάκων και μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος -Η/Ζ- και  
σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας – UPS - με τις απαραίτητες καλωδιώσεις και το ανάλογο 
διακοπτικό υλικό) και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την έκταση του κτηρίου, θα είναι 
σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Το Η/Ζ θα είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς 
χώρους με υψηλές απαιτήσεις ενέργειας και γεννήτρια πετρελαίου κατάλληλη για άμεση 
παροχή ρεύματος. Θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες ηλεκτρικής ισχύος του κτηρίου, θα 
διαθέτει  δεξαμενή πετρελαίου κατάλληλου μεγέθους για συνεχή λειτουργία του Η/Ζ για 8 
ώρες και θα έχει ηχομονωτικό κάλυμμα και σιγαστήρα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα έχει 
σύνδεση με το δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΗ και θα πρέπει να 
είναι τεχνικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου. Θα γίνει τοποθέτηση αυτομάτων ηλεκτρονικών 
διακοπτών διαρροής σε όλους τους ηλεκτρικούς  πίνακες και υποπίνακες. Οι πίνακες 
χαμηλής τάσης 380/220V θα είναι σύμφωνοι τους κανονισμούς VDΕ 0100, 0110, 0660, ΙΕΕ 
«Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων» και  ΙΕC 439 «Προκατασκευασμένοι 
πίνακες Χ.Τ.». Οι μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου θα είναι κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144. Τα 
υλικά των ηλεκτρολογικών πινάκων μικροαυτόματοι, ασφάλειες, διακόπτες κτλ. θα είναι 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας του 
κτιρίου, θα αποτελείται από αγωγούς και από ακίδες σύλληψης, αγωγούς καθόδου και 
σύνδεση με γείωση και θα είναι με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Θα υπάρχει θεμελιακή γείωση 
σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και VDΕ 
0185 με αντίσταση μικρότερη του 1 Ω. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1197 και ΕΝ61024. Τα ηλεκτρικά καλώδια θα έχουν 
ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, έτσι ώστε να προστατεύονται από τη φωτιά ή και να 
παρεμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς μέσω αυτών. Γενικά για το σύνολο του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά με πιστοποιητικά ISO 9001 
των εργοστασίων κατασκευής, που αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των 
συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης CE. Μετά την παράδοση του 
κτηρίου και τις δοκιμές λειτουργίας θα δοθεί υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση 
Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για το σύνολο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και θα 
προσκομιστούν ΥΔ καλής εκτέλεσης του εγκαταστάτη με βάση το άρθρο 12, παρ 3 του ΦΕΚ 
Α 141/12-6-2013 και το ΦΕΚ Β 844 / 16-5-2011.  

 Ηλεκτρική Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων (ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα, 
υποπίνακες, πίνακες, παροχές χαμηλής τάσης ΔΕΗ, υποσταθμό μέσης τάσης με τα 
απαραίτητα πεδία πινάκων και μετασχηματιστές, τυχόν ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος -Η/Ζ- 
ή σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας - UPS - με τις απαραίτητες καλωδιώσεις και το 
ανάλογο διακοπτικό υλικό) και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την έκταση του/των 
κτηρίου/ων, σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η εγκατάσταση θα ξεκινά από τη 
σύνδεση με το δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΗ και θα πρέπει 
να είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση της προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου. 

 Το κτίριο θα διαθέτει δίκτυο δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων κατηγορίας 
6 (Cat6), η οποία να υποστηρίζει δίκτυο τηλεφώνων – δεδομένων με τον ανάλογο 
ενεργό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πανεπιστημίου σε όλους τους 
χώρους του/των κτηρίου/ων. Ο κάθε χώρος του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες, εργαστήρια, 
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αμφιθέατρα) ακόμα και οι αποθηκευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2 πρίζες 
δικτύου κατηγορίας 6 και άνω. 

 Ικανοποιητικός αριθμός ρευματοδοτών θα τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του 
κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τη λειτουργικότητα του κάθε χώρου 
ξεχωριστά καθώς και το σχεδιασμό της ακίνητης και κινητής επίπλωσης. Επίσης, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι συνθήκες λειτουργίας εντός των χώρων των 
εργαστηρίων. 

 Στα γραφεία, για κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει μια ομάδα τεσσάρων ρευματοδοτών 
καθώς επίσης και δύο σημείων δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας Cat 6. 

 Σε επιλεγμένες θέσεις θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ρευματοδοτών και σημεία 
δομημένης καλωδίωσης για παροχή σε εκτυπωτές και συσκευές τηλεφωνίας VoIP. 

 Σύστημα Κεντρικής Κεραίας Τηλεόρασης: 

 Στα πιο κάτω γραφεία πρέπει να εγκατασταθεί παροχή για κεραία τηλεόρασης και λήψη 
των τοπικών ελεύθερων καναλιών.  

-Αίθουσες συνεδριάσεων 

- Γραφείο Προέδρου Τμήματος 

 Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας 

α) Το κτίριο θα διαθέτει αντικεραυνική προστασία τύπου «κλωβού» ή τύπου «ιονισμού» 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62305. 

β) Το σύστημα θα αποτελείται από δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών καθόδου, ηλεκτρόδια 
γείωσης, αγωγών γεφύρωσης και θεμελιακής γείωσης. Από τη θεμελιακή γείωση να 
τοποθετηθούν κάθε 6cm σημεία γείωσης. 

 Θεμελιακή ή άλλης μορφής γείωση με αντίσταση μικρότερη του 1 Ω. 

 

 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για 
την επίτευξη συνθηκών άνεσης (θέρμανση, ψύξη, μηχανικός αερισμός) των 
παρευρισκόμενων εντός του κτιρίου, θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας (KEνAK, Ν.4122/2013, ΤΟΤΕΕ, ΔΕΠΕΑ/οικ.178581-ΦΕΚ 
2367/Β/12.7.2017) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έκδοση του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης κατάλληλης τάξεως που απαιτείται για Δημόσια Κτίρια (κτίρια 
καινούρια ή ολικώς ανακαινισμένα). Για την θέρμανση και ψύξη των χώρων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πλήθος συνδυασμών εξοπλισμού προκειμένου να επιτευχθούν 
σταθερές συνθήκες άνεσης ανάλογα με τη χρήση και την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε 
χώρου και με γνώμονα πάντα την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Τα κεντρικά 
συστήματα Ψύξης / Θέρμανσης μπορούν να είναι αντλίες θερμότητας κάθε είδους και 
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μέσου , πάντα με υψηλό SCOP και SEER, λέβητες φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης 
και άλλα συστήματα που εκμεταλλεύονται τις ΑΠΕ (ηλιακά πάνελ, γεωθερμία κτλ). Οι 
τερματικές μονάδες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καλαισθησία του χώρου και την 
ευκολία συντήρησής τους. Θα υπάρχει δημιουργία ζωνών ανάλογα με τις απαιτήσεις 
χρήσης (γραφεία ανά όροφο ή ίδιου προσανατολισμού κτλ) και κυρίως αυτονομία των 
χώρων διδασκαλίας και συναθροίσεων (αμφιθέατρα, αίθουσες συνεδρίων, αίθουσες 
συναυλιών) με ύπαρξη εφεδρικών συστημάτων (καλοριφέρ και αντλία θερμότητας). 
Απαιτείται  θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη 
θερμική ζώνη, συστήματα αντιστάθμισης και ανάκτησης θερμότητας για εξοικονόμηση 
ενέργειας καθώς και συστήματα καταγραφής καταναλώσεων. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή – θα πρέπει να δηλωθεί σχετικά σε 
Υπεύθυνη Δήλωση – ως καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο. Σε αυτή τη 
περίπτωση ο λέβητας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα υψηλής αποδόσεως και η 
χωρητικότητά των δεξαμενών πετρελαίου να χαρίζει αυτονομία στο σύστημα  θέρμανσης 
για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών. Η χωρητικότητα των 
δεξαμενών εκτιμάται με αναλογία 2 λίτρα πετρελαίου ανά κυβικό μέτρο θερμαινόμενου 
χώρου. Σε περίπτωση που υπάρχει δίκτυο αερίου στην περιοχή αλλά το κτίριο δεν είναι 
συνδεμένο με αυτό, ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση με δικές του δαπάνες να προβεί στην σύνδεση του/ των κτίριου/ων με το 
δίκτυο φυσικού αερίου. Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακοί χώροι θα διαθέτουν 
σύστημα μηχανικού αερισμού προσαγωγής και απαγωγής νωπού αέρα, με παροχή 
νωπού αέρα έως και 100% και εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας. 

 Εγκατάσταση ανελκυστήρων για την κάλυψη των αναγκών σε μετακινήσεις του 
προσωπικού, των φοιτητών αλλά και του κοινού μεταξύ όλων των ορόφων του/των 
κτιρίου/ων, χωρητικότητας τουλάχιστον 6 ατόμων έκαστος. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι ένας ή περισσότεροι ανελκυστήρες του/των κτιρίου/ων, θα πρέπει να είναι 
κατάλληλων διαστάσεων και χαρακτηριστικών (αυτόματες τηλεσκοπικές θύρες, κομβία 
BRAIL, επαρκής φωτισμός, έντονη χρωματική διαφορά μεταξύ πλευρών θαλάμου και 
δαπέδου, αντιολισθητικό ανθεκτικό πάτωμα, καθρέφτης, ηχητικές ειδοποιήσεις κτλ) ώστε 
να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και με ηλεκτρικό αμαξίδιο. Ο ανελκυστήρας 
που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση  των ΑΜΕΑ σε όλο το κτίριο. 
Αν λόγω αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να αναλαμβάνει 
και δεύτερος ανελκυστήρας σε άλλο σημείο ή συμπληρωματικά κάποια πλατφόρμα 
κλίμακας. Επιπλέον, κάποιος από τους ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλος και 
για μεταφορά φορτίων (βιβλίων, υπολογιστών, οργάνων κτλ) άρα να έχει βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά αντοχής και ποιότητας υλικών σε τριβή, χτυπήματα και καταπονήσεις. 
Όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος του 
θαλάμου για ακινητοποίησή τους, καθώς και τηλέφωνο προβλεπόμενης γραμμής 
επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι αρχικώς 
πιστοποιημένοι από αρμοδίως διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ και να διαθέτουν εν ισχύ 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου (για τα δημόσια κτίρια ο περιοδικός έλεγχος 
ασφάλειας λειτουργίας έχει ετήσια ισχύ). 
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2.Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τεχνολογίας LED, θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και 
συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα 
παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για γραφειακούς χώρους, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κλπ. 
Εξωτερικά του κτηρίου θα υπάρχουν στύλοι φωτισμού LED. H φωτιστική εγκατάσταση των 
χώρων θα υλοποιηθεί με βάση εγκεκριμένη φωτοτεχνική μελέτη βάσει λογισμικού. Τα υλικά 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, ENEC και ISO 9001, 
του εργοστασίου κατασκευής, καθώς και με ISO 9001 του προμηθευτή. Η εγκατάσταση 
φωτισμού θα ελέγχεται κεντρικά μέσω διεθνούς προτύπου για τον έλεγχο φωτισμού που 
καλύπτει τους περισσότερους τύπους φωτισμού τύπου DALI (Digital Addressable Lighting 
Interface). 

 Εγκατάσταση υποδομής καλωδιώσεων ειδικού φωτισμού αίθουσας συναυλιών, με τις 
αντίστοιχες μεταλλικές βάσεις-μπάρες ανάρτησης οροφής διαμέτρου: Φ50mm, των 
ειδικών φωτιστικών προβολέων σκηνής, με δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινής 
έντασης (μέσω εξασθενητών φωτισμού-dimmers), από το control room, για κάθε 
προβολέα ξεχωριστά (ελάχιστο 12 παροχές καλωδίων διατομής: 3x2.5mm².). 

 Εγκατάσταση υποδομής καλωδιώσεων ηχητικής εγκατάστασης της αίθουσας 
συναυλιών, με τις αντίστοιχες μεταλλικές βάσεις ανάρτησης, (οροφής και επίτοιχες), και 
διασύνδεσης της σκηνής με το δωμάτιο ελέγχου ήχου/φωτισμού (control room), η οποία 
να υποστηρίζει πολυκαναλική ηχογράφηση τουλάχιστον 24 καναλιών ήχου, μέσω 
ειδικού πολυκαλωδίου (audio multiwire: 24ch.send/8ch.return), εγκατεστημένου εντός 
της ηχοαπορροφητικής επένδυσης, και τερματισμένου με τους αντίστοιχους ακροδέκτες-
βύσματα XLR τριών επαφών. Επιπρόσθετα, θα εγκατασταθούν τέσσερεις (4)  διελεύσεις  
με καλώδιο Cat5stp για την ψηφιακή διασύνδεση ήχου μεταξύ σκηνής και control room. 
Η καλωδίωση των ηχείων της αίθουσας συναυλιών με το control room θα γίνει με 
καλώδια  διατομής: 4Χ2,5mm², αντίστασης: <8Ω/Km με εξωτερική μόνωση από PVC. Θα 
είναι πολύκλωνα 50Χ0,25mm και η εξωτερική τους διάμετρος δεν θα ξεπερνά τα 9mm, 
και θα καταλήγουν μεσω βυσμάτων διασύνδεσης τύπου speakon, στα σημεία 
ανάρτησης των ηχείων, τα οποία θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του 
πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Εγκατάσταση υποδομής βιντεοπροβολέα,  μέσω τερματισμένων καλωδιώσεων τύπου:, 
SDI(για την αίθουσα συναυλιών), HDMI, VGA, τροφοδοσίας 220V, καθώς και 
ρυθμιζόμενης βάσης ανάρτησης του, από την οροφή, με επίτοιχο κυτίο 
διασύνδεσης/ελέγχου για φορητό υπολογιστή, με τον ανάλογο ενεργό εξοπλισμό για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Πανεπιστημίου στους χώρους των αιθουσών 
εκδηλώσεων, αμφιθέατρου συνεδρίων/διαλέξεων, εργαστηριακών χώρων και  όλων των 
αιθουσών διδασκαλίας του/των κτηρίου/ων. 

 Τοποθέτηση αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής στους ηλεκτρικούς  πίνακες 
και υποπίνακες όπου απαιτείται.  

 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας του/ων κτιρίου/ων, αποτελούμενη από 
αγωγούς και ακίδες σύλληψης, αγωγούς καθόδου και σύνδεση με γείωση. Η 
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εγκατάσταση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1197 και 
ΕΝ61024. 

 Εγκατάσταση κεραιοδοτών ραδιοφωνίας/τηλεόρασης με τον ανάλογο εξοπλισμό  για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Πανεπιστημίου σε όλους τους χώρους του/των 
κτηρίου/ων. 

2.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

H Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 
Πυροσβεστικές διατάξεις και συγκεκριμένα τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 16/2015 - ΦΕΚ 
2326/Β/29-10-2015 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» και το Προεδρικό 
Διάταγμα 41/2018 - ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων και θα 
περιλαμβάνει : 

 Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα αποτελείται από κατάλληλο πλήρες 
αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα που θα είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο EN 
12845-2004. Το δίκτυο χαλύβδινων σωληνώσεων θα είναι σύμφωνο με την ΕΤΕΠ 
«Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με 
ραφή» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00. Το δίκτυο σωληνώσεων θα αποτελείται από 
σωλήνες γαλβανισμένους ISO-MEDIUM (πράσινος) με σύνδεση μέσω ειδικών 
μεταλλικών Flexible Coupling τύπου VICTAULIC που εξασφαλίζουν αντισεισμική 
προστασία και έχουν έγκριση FM / UL. 

 Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κεφαλές καταιονισμού (Sprinklers), όπου αυτό 
απαιτείται βάσει των ισχυουσών Πυροσβεστικών διατάξεων Οι καταιονιστήρες θα πρέπει 
να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του NFPA 13. 

 Τα συστήματα τοπικών κατασβέσεων για κατάσβεση πυρκαγιάς με αέριο CO2 και 
FM200 σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές DIN, όπου αυτό απαιτείται βάσει των 
Πυροσβεστικών διατάξεων. 

 Πυροσβεστικές φωλιές κατηγορίας ΙΙ με τυλικτήρες σωλήνων με ημιάκαμπτο σωλήνα 
(ΕΝ 671-1) τοποθετημένες σε όλη την έκταση του κτιρίου έτσι ώστε κανένα σημείο του 
κτηρίου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 30μ. από την πλησιέστερη 
πυροσβεστική φωλιά.  

 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης – χειροκίνητου συστήματος συναγερμού. Το κτίριο πρέπει 
να διαθέτει σε όλη την έκταση του εγκατάσταση πυρανίχνευσης και συναγερμού. Η 
εγκατάσταση θα αποτελείται από αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο Πiνακα Ελέγχου 
(Analogue Addressable), πίνακες κατάσβεσης, ανιχνευτές κατάλληλου τύπου (καπνού 
και φωτοηλεκτρονικούς), κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης, σειρήνες συναγερμού και 
συσκευές φωτεινού και ηχητικού σήματος.   

 Εγκατάσταση Φωτισμού Ασφαλείας στις οδεύσεις και στις εξόδους διαφυγής, 
ηλεκτρομαγνήτες θυρών και Σήμανση Οδεύσεων Διαφυγής. 

 Εγκατάσταση Φορητών πυροσβεστήρων τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες 
θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον 
πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Για Πυροσβεστήρες φορητοί Pa (κονέος) ισχύει η ΕΤΕΠ 
«Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα» ΕΛΟΤ ΤΠ 04-05-
06-01. Για Τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ισχύει η ΕΤΕΠ «Φορητοί 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα» 04-05-06-01. 
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 Σύστημα απεμπλοκής εξόδου/ων κινδύνου. 

 Σταθμοί ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων απλοί και ενισχυμένοι, όπου 
απαιτείται βάσει των ισχυουσών Πυροσβεστικών διατάξεων και της ΕΤΕΠ 
«Πυροσβεστικοί σταθμοί» ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00. 

 Πυροφραγμοί, Πυροδιαφράγματα για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων, 
αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων.  Η 
εγκατάσταση των πυροδιαφραγμάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές 
και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες και τυπικές λεπτομέρειες των οργανισμών 
πιστοποιήσεων. 

 Δίδυμο στόμιο υδροδοτήσεως πυροσβεστικού δικτύου (απλό), πυροσβεστικός κρουνός 
υδροληψίας (εξωτερικό υδροστόμιο) 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων 
θα έχουν πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς πιστοποιημένους στην 
Ελλάδα, (ΕΛΟΤ) ή αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., 
VDS, UL, NFPA, κλπ). 

2.ΣΤ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  

Ο υποσταθμός θα αποτελείται από τον πίνακα κύψελη μέσης τάσης και τις τυποποιημένες 
κυψέλες Μ.Τ., κυψέλη μπαρών/εισόδου καλωδίων με αλεξικέραυνα, κυψέλη προστασίας Μ/Σ 
με ασφαλειοαποζεύκτη. Η κυψέλη μπαρών/εισόδου καλωδίων με αλεξικέραυνα θα έχει  
προστατευμένα ανοίγματα για την καλύτερη επιθεώρηση του εσωτερικού με ζυγούς χαλκού 
και μονωτήρες. Η κυψέλη προστασίας Μ/Σ με ασφαλειοαποζεύκτη, περιστροφικό 
ασφαλειοδιακόπτη φορτίου, γειωτή στην έξοδο μανδαλωμένο με τον ασφαλειοαποζεύκτη και 
μανδαλωμένο με την πόρτα της κυψέλης,  βάσεις ασφαλειών και φυσίγγια μέσης τάσης, 
χωρητικούς καταμεριστές (ενδεικτικές λυχνίες), πηνίο εργασίας 220 V, 50 Hz και βοηθητικές 
επαφές, προστατευμένα ανοίγματα για την καλύτερη επιθεώρηση του εσωτερικού. Οι 
διακόπτες που θα χρησιμοποιούνται στις παραπάνω κυψέλες θα είναι γνωστού και 
αναγνωρισμένου οίκου. Κάθε πεδίο θα διατρέχεται από χάλκινη μπάρα γείωσης. Η συνέχεια 
του κυκλώματος γης για ολόκληρο τον πίνακα θα εξασφαλίζεται με την διασύνδεση των 
επιμέρους κυκλωμάτων του κάθε πεδίου. Η μπάρα γείωσης θα είναι κατασκευασμένη για την 
εύκολη σύνδεσή της με την γείωση ολόκληρου του υποσταθμού χωρίς να απαιτείται καμιά 
αποσυναρμολόγησή της. Η διατομή των μπαρών που αποτελούν το κύκλωμα γης θα είναι 
διαστασιολογημένη κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το IEC 
62271-200. Το υλικά του υποσταθμού θα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στα εργαστήρια του 
ΚΔΕΠ-ΔΕΗ και θα φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα τοποθετηθεί Τριφασικός 
Μετασχηματιστής ισχύος, ρητίνης, ξηρού τύπου κατάλληλης ισχύος για να καλύπτει όλες τις 
ανάγκες ισχύος του κτηρίου καθώς και επάρκεια για μελλοντική αύξηση ισχύος, γνωστού και 
αναγνωρισμένου οίκου, με φυσική ψύξη, με πρωτεύων τύλιγμα 20 kV που θα είναι συμβατός 
με τα πρότυπα IEC 60076-1 εώς 60076-5: Μετασχηματιστές Ισχύος και  IEC 60076-11: 
Μετασχηματιστές Ξηρού Τύπου. Ο Πίνακας Προστασίας Μ/Σ και ο πίνακας Σταθερού 
Πυκνωτή 20 KVAR θα είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

2.Ζ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Όλοι οι χώροι του κτιρίου (χώροι διοίκησης, γραφεία διδακτικού και λοιπού προσωπικού και 
φοιτητών, εργαστηριακοί χώροι, αίθουσες διδασκαλίας, το κυλικείο και βοηθητικοί χώροι 
εκτός από τις κουζίνες, τους χώρους υγιεινής) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2 πρίζες 
δικτύου κατηγορίας 6 και άνω. Όλες οι πρίζες δικτύου θα καταλήγουν σε ειδικά 
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διαμορφωμένο χώρο (data center) κατασκευασμένο βάσει των ισχυουσών πυροσβεστικών 
διατάξεων, με εικοσιτετράωρο κλιματισμό με  πρόβλεψη (κατασκευή απαραίτητων 
καλωδιώσεων) για ελεγχόμενη πρόσβαση. 

Για τους Χώρους Διοίκησης (Διοίκηση Τμήματος – Γραμματεία, Δημόσιες Σχέσεις, Προβολή 
& Επικοινωνία), για τα Γραφεία Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού και Φοιτητών (Γραφεία 
Μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ κτλ, Γραφείο Φοιτητών), για τις αίθουσες διδασκαλίας (Αίθουσα 
Συναυλιών Μουσικής Δωματίου (μικρή) & Control Room, Αίθουσες διδασκαλίας Σύνθεσης, 
μουσικοθεωρητικών, Αίθουσα Παλαιάς Μουσικής Εκκλησιαστικό όργανο / Τσέμπαλο, 
Αίθουσες Διδασκαλίας Πιάνου, Αίθουσα Άρπας, Αίθουσα Κοντραμπάσου, Αμφιθέατρο 
συνεδρίων/διαλέξεων, Αίθουσα Χορού & Σωματικών Τεχνών, Αίθουσα Προβών & 
Διδασκαλίας Μουσικής Δωματίου, Αίθουσα Συσκέψεων – Σεμιναρίων), για τους βοηθητικούς 
χώρους (Αποθήκη βιβλίων Αίθουσα αποθήκευσης (υλικού ηχογραφήσεων- επεξεργασίας) 
Αποθηκευτικοί χώροι εργαστηρίων “ΠΝ.Ο.Ε.Σ.", "ΤΕΧΝΕΣ", "ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ", "Ε.Κ.Μ.Ε." 
Αποθηκευτικός χώρος φύλαξης οργάνων φοιτητών Αποθηκευτικοί χώροι κρουστών 
Αποθηκευτικοί χώροι μουσικών οργάνων Λεβητοστάσιο Ψυχροστάσιο- Υδροστάσιο, 
Υποσταθμός) θα χρειαστούν περίπου 100 πρίζες δικτύου (ο ακριβής αριθμός τους και οι 
θέσεις τους θα καθοριστούν μετά από την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης) όλες 
τερματισμένες στο computer room του κτιρίου. Επιπροσθέτως, τουλάχιστον 6 επιπρόσθετες 
πρίζες θα απαιτηθούν για την Αίθουσα Η/Υ & Τηλεδιάσκεψης οι οποίες θα τερματιστούν και 
αυτές στο computer room. 

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν καλωδιώσεις  
κατηγορίας 6 και άνω για τη διασύνδεση access points. Οι ακριβείς θέσεις τους θα 
καθοριστούν από το Πανεπιστήμιο μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης.  

Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στην Αίθουσα Η/Υ & Τηλεδιάσκεψης θα υπάρχει 
καλωδίωση για βιντεοπροβολέα που συμπεριλαμβάνει 1 καλώδιο VGA και ένα καλώδιο 
HDMI από τη συσκευή μέχρι την έδρα και ένα καλώδιο δικτύου UTP κατηγορίας 6 από τη 
συσκευή μέχρι το computer room, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση πανιού 
προβολής και βραχίονα ανάρτησης γενικής χρήσης για τον βιντεοπροβολέα.  

Θα υπάρχει καλωδίωση κατηγορίας 6 και άνω από το χώρο 5.10 μέχρι το δώμα σε 
περίπτωση ασύρματης ζέυξης με το κυρίωςκτίριο του Πανεπιστημίου και πρίζα παροχής 
ισχύος στο δώμα. 

Τα τηλέφωνα, αυτά θα είναι VoIP και οι μεταγωγείς θα πρέπει να υποστηρίζουν PoE για την 
τροφοδοσία των τηλεφώνων και voice vlans για το διαχωρισμό του δικτύου δεδομένων από 
αυτό της τηλεφωνίας.  

Το computer room που θα είναι στον ίδιο χώρο με το Τηλεφωνικό Κέντρο, θα είναι 
κατασκευασμένο βάσει των ισχυουσών πυροσβεστικών διατάξεων, με εικοσιτετράωρο 
κλιματισμό με πρόβλεψη (κατασκευή απαραίτητων καλωδιώσεων) για ελεγχόμενη 
πρόσβαση, με ψευδοπάτωμα για την όδευση των καλωδίων, καθώς και με σύστημα 
αδιάληπτης παροχής ισχύος (UPS) τουλάχιστον 10 KVA. Όλος ο εξοπλισμός είναι 
μονοφασικός. Αν ωστόσο το UPS είναι τριφασικό, προκειμένου να έχουμε ισοκατανομή 
φορτίου ανά φάση, οι πρίζες του χώρου πρέπει να φέρουν σήμανση με ποια φάση είναι 
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συνδεδεμένες ώστε να κατανείμουμε τα φορτία ανά φάση. Θα πρέπει να υπάρχει  
τουλάχιστον ένα ικρίωμα (rack) για τα ενεργά στοιχεία (firewalls, switches κλπ) με τον 
τερματισμό των καλωδιώσεων να είναι σε διαφορετικό ικρίωμα.  

3) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του πρέπει να εξασφαλίζουν την προσπέλαση και χρήση 
από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 26 του Ν.4067/2012 
Ν.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 79/τ.Α΄/2012) ή την Απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52487/2001 (ΦΕΚ 
18/τ.Β΄/2002), με ύπαρξη των κατάλληλων ανελκυστήρων, χώρων υγιεινής, κεκλιμένων 
επιπέδων κίνησης κτλ. 

4) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το υποβληθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

Σε περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή οριοθετημένου οικισμού 

1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά 
κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και 
κτισμάτων, πίνακας συντεταγμένων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις 
ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.  

2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του 
οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων 
χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 

3. Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων. 

4. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, 
απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) όπου απαιτείται. 

5. Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που αποτυπώνονται στο σχέδιο. 

6. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων 
δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης. 

7. Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης 
του οικόπεδου. 

8. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας με 
απεικόνιση και της/ή των στάσεων αστικών συγκοινωνιών και της απόστασής τους από το 
ακίνητο. 

9. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: 

 την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Ν.1337/83). 
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 τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού), 

 το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983, 

 το αν το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου και 
αναγραφή ΚΑΕΚ, 

 το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, 
αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923, 

 το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, 

 το αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα. 

10. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως 
στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των 
οικοπέδων τους. 

11. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως: 

 το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων, 

 το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό, 

 στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές, 
υψομετρική μελέτη οδού), 

 στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ) 

 τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, 
οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά., 

 τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης, 

 ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού 
Κτηματολογίου. 

12. Υπόμνημα συμβολισμού. 

13. Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς) 

14. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών. 

Σε περιοχές εκτός σχεδίου  

1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά 
κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και 
κτισμάτων, πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων 
γεωτεμαχίου και κτισμάτων.  
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2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του 
γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων 
χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.  

3. Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή 
στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών.  

4. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού – παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, 
οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.  

5. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού. 

6. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων 
δόμησης και χρήσεων γης.  

7. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – 
αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος 
δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 με απεικόνιση και της/ή 
των στάσεων αστικών συγκοινωνιών και της απόστασής τους από το ακίνητο. 

8. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή). 

9. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:  

 την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Ν.1337/83), 

 τη θέση του γεωτεμαχίου (εντός – εκτός σχεδίου / οικισμού / ΓΠΣ /ΖΟΕ)  

 το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983  

το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου και 
αναγραφή ΚΑΕΚ, 

το αν εντός του γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός 
φυσικού αερίου ή ρέμα. 

10. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως 
στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων του 
γεωτεμαχίου τους.  

11. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:  

το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων, 

το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό, 

τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, 
οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά., 
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στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ), 

ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού 
Κτηματολογίου, 

12. Υπόμνημα συμβολισμού  

13. Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς)  

14. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός, TK, fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

                  ΕΥΡΩ. ……………………………… 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ………….   . 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………(και ολογράφως) 

……………………………………...................... υπέρ  τ... …………………………… 

…………………………. Δ\νση.....………………………………................................ ΑΦΜ 

……………………….  για της συμμετοχή  τ.........  στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………………………………… για την αγορά ακινήτου  για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ελάχιστης 

συνολικής μεικτής επιφάνειας κτιρίου 2.850 m2 και ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας 2.280 m2, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………. διακήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της υπερ ου/ης ......................................................... καθ’ 

όλο τον χρόνο ισχύος της και ειδικότερα ως εγγύηση, ότι θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό, 

θα προσαγάγει εμπροθέσμως τους τίτλους της ιδιοκτησίας του, θα προσέλθει εντός της 

τασσομένης προθεσμίας στη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας, και θα παραδώσει 

το ακίνητο στην κυριότητα και κατοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ελεύθερο παντός 

βάρους και πλήρως αποπερατωμένο κατά τους ειδικότερες όρους της διακήρυξης.  

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 

δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  

από την ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται 

στη Δ/ξη) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 


