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ΜΕΛΕΤΗ: « Αποκατάσταση θυρίδων         
στα Λημνιά Βολισσού»  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση Ταχυδρομικής 

Θυρίδας στα  Λημνιά Τοπικής Κοινότητας Βολισσού Δημοτικής Ενότητας  Αμανής Δήμου 

Χίου,  σε χώρο όπου ήδη υπάρχουν τοποθετημένες θυρίδες οι  οποίες θα 

συντηρηθούν,  δηλαδή: Θα καθαριστούν οι σκουριές  όπου υπάρχουν και θα 

επιστρωθούν με  δύο στρώσεις αστάρι  και θα χρωματιστούν  σε όλη τους την  επιφάνεια με  

βαφή RAL 5005 χρώματος μπλέ. 

  Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει  προμήθεια  εγκατάσταση:  

   Ενός τεμαχίου, ενός σώματος υπαίθριας γραμματοθυρίδας  των είκοσι δύο (22) θυρίδων.     

  Ο συγκεκριμένος φοριαμός (ντουλάπα) θα είναι μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη 

κατασκευή, θα καλύπτεται με στέγαστρο, και θα  μπορεί να τοποθετηθεί είτε μόνη της 

οπουδήποτε ανεξάρτητα είτε σε επάλληλη τοποθέτηση δίπλα στους ήδη υπάρχοντες. 

  Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΕΕΤΤ ΑΠ 

710/019 (ΦΕΚ 1441/Β/4-6-2014), άρθρο 3. 

Για την εγκατάσταση των γραμματοθυρίδων εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 25110/Φ610/28-07-2017 

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με 

ΑΔΑ:ΩΘΠ7639-51Δ.  

Η δαπάνη της προμήθειας καθώς και της εργασίας συντήρησης των γραμματοθυρίδων που 

υπάρχουν ανέρχεται στο ποσό των  1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018 συνολικού ποσού 1.000,00 € στον 

ΚΑ 30-7336.132 με τίτλο «Αποκατάσταση θυρίδων στα Λημνιά Βολισσού». 

CPV: 44422000-4  (Γραμματοκιβώτια). 

Η προμήθεια προβλέπεται  να εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  

4412/2016.  

 

     
 

Ο συντάξας 
 
 

 Μιχαήλ Σταματουλάκης  
Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ Βαθμό  

Χίος  18/04/2018 
Με εντολή Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Συγκ/κών κ΄ Κτιριακών Εργων 

 
 

Παντελής Τσαγρής 
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α΄ Βαθμό 
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ΜΕΛΕΤΗ: «Αποκατάσταση θυρίδων στα 
Λημνιά Βολισσού»  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑΣ 
 

Ο συγκεκριμένος φοριαμός (ντουλάπα) θα διαθέτει 22 ανεξάρτητες θέσεις – θυρίδες 

τοποθέτησης αλληλογραφίας με ανεξάρτητη πόρτα κάθε θέσης και διαφορετικό κλειδί. Σε κάθε 

θυρίδα θα είναι δυνατή η εναπόθεση ταχυδρομικών αντικειμένων διαστάσεων τουλάχιστον 

229 mm X324 mm X 30mm και η θυρίδα εισαγωγής (στόμιο) θα έχει ελάχιστη διάσταση ύψους 

35mm και πλάτους 230 mm και δεν κλειδώνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους 

τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Ο συγκεκριμένος φοριαμός (ντουλάπα) θα είναι μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη 

κατασκευή η οποία μπορεί να τοποθετηθεί είτε μόνη της οπουδήποτε ανεξάρτητα είτε σε 

επάλληλη τοποθέτηση δίπλα στους ήδη υπάρχοντες. 

Οι κλειδαριές των θυρίδων θα είναι τύπου αυτοκινήτου ανόμοιες μεταξύ τους με δύο κλειδιά η 

κάθε μία . Οι πόρτες των θυρίδων θα περιστρέφονται με ανοξείδωτη ντίζα πάχους 4 mm. 

Σε κάθε πόρτα θυρίδας θα υπάρχει πλακίδιο αλουμινίου πάχους 2 mm το οποίο θα φέρει 

εγχάρακτο τον αύξοντα αριθμό της γραμματοθυρίδας.  

Τα ελάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φοριαμού θα είναι πάχους 1,25 

mm  εκτός των ραφιών που θα είναι 0,80 mm. 

Η πόρτα θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα μορφής 25Χ25 mm και πάχους 1,5 mm.  

Η βάση θα είναι από λαμαρίνα πάχους 5mm και θα ενισχύεται σε ακαμψία με τοποθέτηση δύο 

κατακόρυφων ελασμάτων.  

Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική RAL 5005 χρώματος μπλέ. 

Όλη η κατασκευή θα είναι στεγανή, άριστα κολλημένη χωρίς να φαίνονται οι κολλήσεις και 

θα διασφαλίζει το απόρρητο της αλληλογραφίας και την ασφάλεια των αντικειμένων από τις 

καιρικές συνθήκες και κακόβουλες ενέργειές ανθρώπου χωρίς εργαλεία. Επίσης η κατασκευή 

θα είναι σύμφωνα με αυτά που απαιτούνται στην απόφαση 710/019 (ΦΕΚ Β’ -1441/04-06-

2014) στο άρθρο 3 παρ.1 και 3 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) και σύμφωνα με την απόφαση έγκριση της ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. 25110/Φ610/28.07.2017). 

Ο συγκεκριμένος  φοριαμός (ντουλάπα) η οποία θα τοποθετηθεί  σε επάλληλη τοποθέτηση 

δίπλα στους ήδη υπάρχοντες και θα καλύπτεται με στέγαστρο.  

Το κάθε στέγαστρο θα αποτελείται από τέσσερις κολώνες στήριξης (κοιλοδοκούς) 60mm X 40 

mm και πάχους 3 mm. Το ύψος των κοιλοδοκών  θα είναι 2,10m και 2,00m αντίστοιχα για να 

είναι κεκλιμένο. Στο κάτω μέρος τους θα έχουν ηλεκτροσυγκολημένη φλάτζα με τέσσερις οπές 

για στερέωση.  

Οι κολώνες στήριξης στο επάνω μέρος θα συνδέονται με κοιλοδοκούς ίδιας διατομής και 

πάχους ώστε να σχηματίζουν τελάρο σε απόσταση περίπου 65 εκατοστών.  

Μεταξύ των κολώνων στήριξης κολλούνται κοιλοδοκοί για πλήρη νεύρωση του στεγάστρου. 



Η οροφή του στεγάστρου καλύπτεται με πολυκαρβουνικό λευκό ή καφέ διάφανο πάχους          

8 mm και βιδώνεται με ειδικά στριφώνια με φλάντζες.  

 Η βαφή του στεγάστρου θα είναι ηλεκτροστατική RAL 5005 χρώματος μπλε. 

Οι συνολικές διαστάσεις του κάθε στεγάστρου θα είναι 1,50 μ. πλάτος ενώ το μήκος του 

ανάλογα με το αν τοποθετηθεί ένας φοριαμός μόνο ή σε επάλληλη τοποθέτηση θα είναι 1,40 μ.  

  

     
 

Ο συντάξας 
 
 

Μιχαήλ Σταματουλάκης 
Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ Βαθμό  

Χίος  18/04/2018 
Με εντολή Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Συγκ/κών κ΄ Κτιριακών Εργων 

 
 
 

Παντελής Τσαγρής 
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α΄ Βαθμό 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Λημνιά Βολισσού. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018 –  69                         
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρον  1ον:  Προμήθεια τοποθέτηση ενός τεμαχίου νέας υπαίθριας γραμματοθυρίδας των 
22 θυρίδων.  
  Για την προμήθεια, μεταφορά  τοποθέτηση  ενός τεμαχίου νέας υπαίθριας γραμματοθυρίδας 
των 22 θυρίδων,   η  οποία να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρούσα μελέτη παραπάνω στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Τιμή ενός τεμαχίου  700,00 ευρώ  

Άρθρον 2ον:   Συντήρηση  γραμματοθυρίδων.  
 Για την συντήρηση των υπαρχουσών γραμματοθυρίδων και συγκεκριμένα  καθαρισμός από 

σκουριές όπου υπάρχουν, επίστρωση με αστάρι δύο στρώσεων και  χρωματισμός σε 

όλη την επιφάνεια  τους   με  βαφή RAL 5005 χρώματος μπλέ. 

Τιμή ενός τεμαχίου   154,00 ευρώ  
 

Χίος 18-04-2018                                                             Χίος  18-04-2018 
            Θεωρήθηκε                                                                    
   Με εντολή Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου                                                            Ο Συντάξας 
   Ο  Προϊστάμενος Τμήματος                                               
Συγκ/κών κ΄ Κτιριακών Εργων 

                                                                                               Μιχαήλ Σταματουλάκης 
                                                                                             Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ Βαθμό  

           Παντελής Τσαγρής 
   Πολ. Μηχ. ΠΕ  με Α΄ Βαθμό 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α Περιγραφή Είδος 
μονάδας  

Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη 
(€) 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση 
φοριαμού (ντουλάπας) 22 θέσεων με 
στέγαστρο.  

τεμ. 1 700,00 700,00 

2 Συντήρηση θυρίδων που ήδη 
υπάρχουν στην θέση αυτή. τεμ. 1 154,00 154,00 

   Μερικό Σύνολο 854,00 
   Πίστωση για ΦΠΑ (17% 

περίπου) 146,00 

     1.000,00 
 

 

     
 

Ο συντάξας 
 
 

Μιχαήλ Σταματουλάκης 
Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ Βαθμό  

Χίος  18/04/2018 
Με εντολή Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Συγκ/κών κ΄ Κτιριακών Εργων 

 
 
 

Παντελής Τσαγρής 
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α΄ Βαθμό 
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Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 
 

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση Ταχυδρομικής 
Θυρίδας στα  Λημνιά Τοπικής Κοινότητας Βολισσού Δημοτικής Ενότητας  Αμανής Δήμου 
Χίου, σε χώρο όπου υπάρχουν τοποθετημένες ήδη θυρίδες οι οποίες και θα 
συντηρηθούν, δηλαδή: Θα καθαριστούν οι σκουριές όπου υπάρχουν, θα 
επιστρωθούν με  δύο στρώσεις αστάρι  και  θα χρωματιστούν  σε όλη την επιφάνεια τους με  
βαφή RAL 5005 χρώματος μπλέ. 
Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια  εγκατάσταση:  
   Ενός τεμαχίου, ενός σώματος υπαίθριας γραμματοθυρίδας  των είκοσι δύο (22) θυρίδων.     
  Ο συγκεκριμένος φοριαμός (ντουλάπα) θα είναι μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη 
κατασκευή, θα καλύπτεται με στέγαστρο, και θα  μπορεί να τοποθετηθεί είτε μόνη της 
οπουδήποτε ανεξάρτητα είτε σε επάλληλη τοποθέτηση δίπλα στους ήδη υπάρχοντες. 
  Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΕΕΤΤ ΑΠ 
710/019 (ΦΕΚ 1441/Β/4-6-2014), άρθρο 3. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
 α) το τιμολόγιο μελέτης. 

β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
γ) η τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από απόφαση Δημάρχου που 
θα καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης  κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, να υπογράψει 
τη σύμβαση. 
 



 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Προθεσμίες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας 
εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής 
Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ενημέρωση του αναδόχου 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις 
καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από 
τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία 
οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Τρόπος πληρωμής του αναδόχου 

Για την Παροχή Υπηρεσίας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 3.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση 
σχετικού Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων 
διατάξεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Παραλαβή της Υπηρεσίας 

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από επιτροπή 
παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής. 
 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 
της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

Χίος 18-04-2018                                                             Χίος  18-04-2018 
            Θεωρήθηκε                                                                    
   Με εντολή Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου                                                         Ο Συντάξας 
   Ο  Προϊστάμενος Τμήματος                                               
Συγκ/κών κ΄ Κτιριακών Εργων 

                                                                                               Μιχαήλ Σταματουλάκης 
                                                                                             Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ Βαθμό  

           Παντελής Τσαγρής 
   Πολ. Μηχ.  ΠΕ  με Α΄ Βαθμό 



 

     
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


