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1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 
Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά 
πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ, 
αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ  
ζηνλ ρψξν απνζήθεο ππξαζθαιείαο ηνπ  θηεξίνπ Μ-627.  
 
 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  
 α. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ ησλ 
θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ. 
 β. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ πιαθψλ 
καξκάξνπ πξνέιεπζεο Καβάιαο, πάρνπο 2 εθαηνζηψλ (καξκαξνπνδηέο). 
 γ. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (ρξψκαηα, θφιιεο πιαθηδίσλ θηι). 
 δ. Σελ παξνρή Τπεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ. 
 
2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, 
ζηελ παξνχζα ΣΠ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 
3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα ΣΠ, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 
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Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαηά 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή 
νδεγηψλ. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 

εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ: 
 
α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-03-00 Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ 

1501-03-07-03-00 Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο 

1501-03-07-08-00 Τπεξπςσκέλα δάπεδα 

1501-03-07-08-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

1501-03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ 

 
4.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
4.1 Γενικέρ απαιηήζειρ ςλικών 

 
        4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο 

νίθνπο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 
9001 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ. 

 
                      4.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν επξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή εζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν 
ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή 
πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.  
 
                     4.1.3 Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηνλ ρψξν, λα 
ππνβάιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα. Η θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 
λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δελ ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 
            4.1.4   Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ 
θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα 
νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
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4.2 Διδικέρ  απαιηήζειρ - πποδιαγπαθέρ ςλικών 
 

 4.2.1 Κοςθώμαηα αλοςμινίος 
 

 Σα θνπθψκαηα ζα είλαη αινπκηλίνπ  κε ζεξκνδηαθνπή 
θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΣΔΠ 1501-03-08-03-00. 

 Όια ηα θνπθψκαηα ζα θέξνπλ κεραληζκνχο 
αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο άξηζηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ζεηξάο θαη ρξψκαηνο κε ηε 
ζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο, ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα ζηδεξηθά θαη κηθξνυιηθά (κεληεζέδεο - ζχξηεο 
ηθαλήο αληνρήο, κεραληζκνχο αλάθιηζεο, ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο, βνπξηζάθηα 
θηι) θαη άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά πιηθά - εμαξηήκαηα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα. 

 Σν ρξψκα ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ιεπθφ. 

 Αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηα θνπθψκαηα: 
 

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα Μέηξεζεο Πνζφηεηα 

1 

Φεγγίηεο 70Υ300 (ελδεηθηηθφ ην 

300. Θα απνθαζηζηεί θαη ζα 
ηζνκνηξαζηνχλ ζε 3 ηκήκαηα νη 

θεγγίηεο αλάινγα κε ην κήθνο ηνχ 
ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο κεηά ηε ιήςε 
ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

ηεκ 6 

2 

Φεγγίηεο 88Υ440 (ελδεηθηηθφ ην 

440. Θα απνθαζηζηεί θαη ζα 
ηζνκνηξαζηνχλ ζε 3 ηκήκαηα νη 

θεγγίηεο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο κεηά ηε ιήςε 
ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

ηεκ 1 

3 
Θχξα 97Υ250 κε ηπθιφ πάλει  
(ιήςε ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή) 
ηεκ 1 

4 
Θχξα 97Υ250 κε παινπίλαθα  

(ιήςε ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή) 
ηεκ 1 

 
Απφ ηνπο θεγγίηεο ην ελδηάκεζν ηκήκα εθ ησλ ηξηψλ 

ηζνκνηξαζκέλσλ ηκεκάησλ, ζα είλαη αλνηγφκελν, ζα δηαζέηεη κεραληζκφ 
αλάθιηζεο θαζψο θαη ζήηα πξνζηαζίαο απφ έληνκα κε κεραληζκφ (θνξδφλη), ελψ 
ηα άιια δχν ηκήκαηα ζα είλαη ζηαζεξά. 

 
 Οη πξνο πξνκήζεηα ζχξεο ζα είλαη φπσο παξαθάησ:  

 

 Μία ζχξα αλνηγφκελε. Σν αλψηεξν ηκήκα ζα 
απνηειείηαη απφ δηπιφ παινπίλαθα θαη ην θαηψηεξν απφ δηπιφ θχιιν αινπκηλίνπ 
επίπεδν ή αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. 
Δπίζεο ζα θέξεη κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 
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 Μία ζχξα αλνηγφκελε απνηεινχκελε απφ δηπιφ θχιιν 
αινπκηλίνπ επίπεδν ή αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή 
πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο ζα θέξεη κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 

 

 4.2.2 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ςαλοπινάκων 
 

 Οη παινπίλαθεο ζα απνηεινχληαη απφ δηπιά 
ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά θξχζηαιια κε ελδηάκεζν θελφ: θξχζηαιιν 5 
mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02. 

 

 Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεψλνληαη ζηα PROFILES κε 
πιαζηηθά παξεκβχζκαηα, πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλδένληαη ζε 
πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν 
θαηαζθεπαζηή, κε αληνρή ζηε δηάβξσζε, ζε κφληκεο ζιίςεηο, ζηε δηαξξνή θαη ζε 
επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο, κε εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ μήξαλζε, ηνλ 
αηκνζθαηξηθφ αέξα, ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ηε ζεξκφηεηα θαη ην ςχρνο, θαη ζα 
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα.  

 

 Οη παινπίλαθεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα 
απνηεινχληαη απφ κνλνθφκκαηα ηεκάρηα, ρσξίο απνηκήζεηο, λα παξνπζηάδνπλ 
νκαιή επηθάλεηα, ζηηιπλή, ρσξίο θπζαιίδεο, κηθξνθπζαιίδεο, εμνγθψκαηα, 
θιέβεο, αξαρλνεηδείο ίλεο, μπζίκαηα θαη γεληθά ειαηηψκαηα, ζα έρνπλ δε 
δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ππνδνρή κέζα ζηα πιαίζηα γηα ηα 
νπνία πξννξίδνληαη. 

 

 Όια ηα πιηθά ζηεξέσζεο θαη ζηεγάλσζεο ησλ 
παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο.  

   
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΜΔ 

ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ (ΠΙΝΑΚΑ 1 – Π1) 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 Φεγγίηεο 70Υ300 ΣΔΜ
 

6 400 2.400,00 44221000-5 

2 Φεγγίηεο 88Υ440 ΣΔΜ 1 600 600,00 44221000-5 

3 
Θχξα 97Υ250  κε ηπθιφ 

πάλει 
ΣΔΜ 1 500 500,00 44221000-5 

4 
Θχξα 97Υ250 κε 

παινπίλαθα 
ΣΔΜ 1 500 500,00 44221000-5 

 ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ) 4.000,00  

 
 4.2.3 Πλάκερ μαπμάπος (μαπμαποποδιέρ) 
 
   ηηο πνδηέο κεηά ηελ απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ 
θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ καξκαξνπνδηέο απφ ιεπθφ 
κάξκαξν Καβάιαο, πάρνπο 2 εθ κε θιίζε πξνο ηα έμσ θαη πνηακφ θαηά κήθνο 
ηεο θάησ επηθάλεηάο ηνπ, γηα ηελ εκπφδηζε εηζφδνπ λεξψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ηελ 
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πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο απφ ηπρφλ παξακέλνπζα πγξαζία. Σα 
αθξηβή κέηξα ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 

Οη πιάθεο καξκάξνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ έιεγρν:   

 

 λα κελ έρνπλ πξνζκίμεηο πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο 
αληνρέο ηνπο. 

 

 λα κελ έρνπλ ξεγκαηψζεηο απφ ηελ εμφξπμε, θνπή, 
επεμεξγαζία, παγεηφ θαη απφ ηε κεηαθνξά ηνπο.  

 

  ηα κεγέζε θαη ηα ζρήκαηά ηνπο θαη νη δηαγψληεο ησλ 
νξζνγψλησλ παξαιιεινγξάκκσλ ή ηεηξάγσλσλ πιαθψλ λα κελ απνθιίλνπλ 
πεξηζζφηεξν απφ 2 mm.  

 

 ην πάρνο ησλ πιαθψλ λα είλαη ζηαζεξφ, κε κέγηζηε 
απφθιηζε ±1,5 mm.  

 

 δελ γίλνληαη δεθηέο πιάθεο καξκάξνπ πνπ δελ 
αληέρνπλ ζηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη μεζσξηάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 
πιάθεο πνπ ξππαίλνληαη, πνπ απνξξνθνχλ πγξαζία θαη δηαιχνληαη, πιάθεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζηε δνκή ηνπο κεησκέλε αληνρή θαη θηλδπλεχνπλ λα ξεγκαησζνχλ 
θαη πιάθεο πνπ φηαλ απνξξνθνχλ λεξφ θπξηψλνπλ.  

 

 Δπίζεο, αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο θαη ηεο πξνέιεπζεο 
ηνπ καξκάξνπ, δελ γίλνληαη δεθηέο πιάθεο πνπ εκθαλίδνπλ: 
 - Κνκκνχο, δειαδή ξήγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα πεηξψκαηα θαη είλαη δηαηαγκέλα 
θάζεηα πξνο ηα λεξά ηνπ.  
 
- Ραγάδεο, δειαδή ηξηρνεηδείο ξσγκέο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ε εμφξπμε γίλεηαη 
κε εθξεθηηθά. 
 
- Καζίδεο, δειαδή ζηξψζε άιινπ νξπθηνχ, φπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπο 
παξνπζηάδεηαη κεησκέλε αληνρή.  
 

 Οη πιάθεο  ζα έρνπλ ζηαζεξή ρξσκαηηθή γθάκα θαη 
λεξά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α-6 
 

./. 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΓΙΩΝ 
(ΠΙΝΑΚΑ 2 – Π2) 

 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 
Μάξκαξν Καβάιαο 

Γηαζηάζεσλ 300Υ35Υ2 
ΣΔΜ

 
6 40 240,00 44911100-0 

2 
Μάξκαξν Καβάιαο 

Γηαζηάζεσλ 440Υ35Υ2 
ΣΔΜ 1 60 60,00 44911100-0 

 ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ) 300,00  

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ: 

Π1+Π2 =4.300,00€. 
 
 4.2.4 Δλαζηομεπέρ ακπςλικό σπώμα εξωηεπικού σώπος 
 

  Διαζηνκεξέο αθξπιηθφ ρξψκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (100%), Α΄ 
πνηφηεηαο ζε ρξσκαηηζκφ RAL πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία κε ηα 
θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Διαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ρξψκα εμσηεξηθψλ 
θάζεησλ επηθαλεηψλ κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο.  Να εθαξκφδεηαη ζε λέεο θαη 
παιαηέο επηθάλεηεο απφ ζνβά, κπεηφλ, ηνχβια, θιπ. Να πξνζθέξεη άςνγε 
ηειηθή επηθάλεηα, εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιχζηκν θαη ζε δπζκελείο 
αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε  θαη ην παξαζαιάζζην 
πεξηβάιινλ, ρσξίο λα απαηηεί επαλαβαθή κε  αθξπιηθφ ρξψκα. Να θαιχπηεη 
πιήξσο κηθξέο ξσγκέο ηεο επηθάλεηαο  θαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο θαη 
ηηο δηαζηνιέο, παξακέλνληαο  ειαζηηθφ ζε ζεξκνθξαζίεο απφ  –25 ν

 
C έσο 

+110 νC, ραξίδνληαο παξάιιεια ζηεγαλσηηθέο ηδηφηεηεο. Η ηειηθή επηθάλεηα 
θαη νη  απνρξψζεηο λα παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο γηα ρξφληα, ρσξίο ζεκάδηα  
θαη ίρλε βξνρήο. Να είλαη πηζηνπνηεκέλν σο ςπρξφ ρξψκα. 

 

 4.2.5 Σζιμενηόσπωμα νεπού (γκπι) 
 
                                   Αθξπιηθφ ηζηκεληφρξσκα λεξνχ πςειήο πνηφηεηαο, κε 
εηδηθή ζχλζεζε γηα απεπζείαο βαθή ζε εκθαλέο κπεηφλ. Θα δηαζέηεη αληνρή ζην 
πιχζηκν θαη ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα είλαη ζχκθσλν κε ηελ 
Δπξσπατθή νδεγία 2004/42. 
 
 4.2.6 Κόλλα πλακιδίων 

 
   Δληζρπκέλε θφιια πιαθηδίσλ θαηεγνξίαο C2E κε εθηεηακέλν 
ρξφλν επηθφιιεζεο. Η θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ 
12004 & ΔΝ 12002. 
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 4.2.7 Σζιμένηο μαύπο 
 
   χλζεην ηζηκέλην Πφξηιαλη θαηεγνξίαο CEM II/B-M (W-P-
LL) 32,5 ην νπνίν λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 197-1 
θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
 
 4.2.8 Δπιζκεςαζηικό κονίαμα 
 
   Ιλνπιηζκέλν ζημνηξνπηθφ κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα γηα 
επηζθεπή ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο ην νπνίν λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πξνηχπνπ EN 1504-3 γηα δνκηθά θνληάκαηα, νκάδα R4 θαη λα θέξεη ζήκαλζε 
CE. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΙΝΑΚΑ 3 – Π3) 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
Ιλνπιηζκέλν ζημνηξνπηθφ κε 

ζπξξηθλνχκελν θνλίακα 
αθηά 25 Kg

 
15 

2 Σζηκέλην Μαχξν αθηά 40 Kg 15 

3 Κφιια πιαθηδίσλ A’ Πνηφηεηαο αθηά 25 Kg 15 

4 

Διαζηνκεξέο αθξπιηθφ ρξψκα 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζε απφρξσζε  
RAL επιλογήρ ηηρ Τπηπεζίαρ  

ζπζθεπαζία 10 lt 

πζθ. 10 lt 8 

5 Σζηκεληφρξσκα Νεξνχ πζθ. 3 lt 8 

 
5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
 5.1  Καθαίπεζη ζιδηπών κοςθωμάηων 
 
   Καζαηξνχληαη - απνμειψλνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηδεξά 
θνπθψκαηα ζην θηήξην κε κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή. Η θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη 
αθαίξεζε ησλ θχιισλ, ηεο θάζαο θαη ησλ παξαζχξσλ, θαζψο θαη  ησλ 
ζηεξηγκάησλ. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη κεγάιε πξνζνρή, ψζηε 
λα κελ πξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζην δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη ηελ 
ηνηρνπνηία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη 
κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.   
 
  Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο απνμειψζεηο ζα 
ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηειηθά ζα 
κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε αρξήζησλ ηνπ 
ΠΒΚ.  
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 5.2 Σοποθέηηζη κοςθωμάηων 
 
 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ θαη ησλ 
θνπθσκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 
«Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ». 
    
  Η ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπξψλ ζα γίλεη κε 
κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ απνμήισζε 
ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηψλ θαη 
εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ 
εξγαζηψλ. 
 
  Η Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο. 
 
 5.3 Σοποθέηηζη μαπμαποποδιών 
 
 Η ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00 
«Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο» θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 
«Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη ηελ παξνχζα ΣΠ.  
   
 Η Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο. 
  
 5.4 Δκηέλεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ σπώζεων - επισπιζμάηων  
 
  Οη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο ησλ εζσηεξηθψλ – εμσηεξηθψλ ρξψζεσλ 
ησλ επηρξηζκάησλ θαζψο θαη ηπρφλ θαζαηξέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο.  
 
 5.5 Παποσή ςπηπεζιών καηαζκεςήρ βιομησανικού δαπέδος 
  
   Βηνκεραληθφ δάπεδν ζα δηακνξθσζεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 
δαπέδνπ ήηνη 50 m2  (κήθνο ~10m X πιάηνο 5m).  

 
 Αξρηθά επάλσ ζην ήδε ππάξρνλ δάπεδν απφ κσζατθφ φπνπ 

ππάξρνπλ αλσκαιίεο, αληζνζηαζκίεο θαη ζθαςίκαηα ζην δάπεδν, ζα αθαηξεζνχλ 
ηπρφλ εμνγθψκαηα – πξνεμνρέο θιπ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο θαηά ην 
δπλαηφλ επίπεδεο επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα  ζα γίλεη θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ 
κε ηξίςηκν κε ρξήζε θαηάιιειεο κεραλήο ή άιισλ εξγαιείσλ, ψζηε ε επηθάλεηα 
λα γίλεη αδξή, θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζθπζε κεηαμχ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ 
(επηθφιιεζε πιαθηδίσλ) θαη παιαηνχ δαπέδνπ.  

 
 Έπεηηα ζα γίλεη επίζηξσζε επηπεδσηηθήο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 5cm ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-
02-00 «Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο», πξηλ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνεγεζεί 
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κηα ζπγθνιιεηηθή ζηξψζε κε νηθνδνκηθή ξεηίλε γηα θαιχηεξε πξφζθπζε ηεο 
ηζηκεληνθνλίαο ζην πθηζηάκελν δάπεδν. 

 
 Γηα ηελ επίπαζε ηνπ δαπέδνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έηνηκν 

ηζηκεληνεηδέο θνλίακα κε θνξνχλδην, ραιαδηαθά αδξαλή θαη εηδηθά πξφζκηθηα γηα 
ηε ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηαο, ψζηε λα πξνθχςεη δάπεδν ηχπνπ CT-C80-F10-
AR1 θαηά ΔΝ 13813. 

 
Σα ηειηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο είλαη:  

Φαηλφκελν βάξνο μεξνχ θνληάκαηνο: 1,710,20 kg/lit 

Αληνρή ζε ζιίςε: 88,00 5,00 N/mm2 
Αληνρή ζε θάκςε:11,0 
Αληνρή ζε ηξηβή: ΑR1 
 

  Σν  πιηθφ ζα  εθαξκφδεηαη  μεξφ, κε  επίπαζε επάλσ ζην θξέζθν 
ζθπξφδεκα ή ηελ ηζηκεληνθνλία θαη  κφιηο  απηά  αξρίζνπλ  λα  πήδνπλ. Δάλ 
ρξεηάδεηαη, ε επηθάλεηα ηεο ηζηκεληνθνλίαο δηαβξέρεηαη κεηά ηελ επίπαζε. 
Καηφπηλ ην πιηθφ  δνπιεχεηαη  κε  εηδηθή  κεραλή  ιείαλζεο («ειηθφπηεξν»). Με 
ηελ εηδηθή κεραλή ιείαλζεο, ελζσκαηψλεηαη ε 1ε ζηξψζε ζην λσπφ ζθπξφδεκα 
θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε ελζσκάησζε θαη επεμεξγαζία ηεο 2εο ζηξψζεο. 
 
  Όπνπ ππάξρνπλ ζθάιεο, ηνπνζεηνχληαη γσληφθξαλα απφ 
γαιβαληζκέλεο ηζνζθειείο γσλίεο δηαηνκήο L, πνηφηεηαο ST 37-2 θαηά DIN 
17100, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθκψλ ησλ βαζκίδσλ πνπ επηζηξψλνληαη κε 
βηνκεραληθφ δάπεδν. Σα ηεκάρηα ζηεξεψλνληαη κε γαιβαληζκέλνπο ήινπο θαη 
ηζηκεληνθνλία ζηηο βαζκίδεο απφ ζθπξφδεκα.  
 

Θα γίλεη δηακφξθσζε αξκνχ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε 
αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη ζε βάζνο 10 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 m 
πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ θαζψο θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ 
αξκνχ πξνθεηκέλνπ λα κελ έξρεηαη ζε επαθή ην δάπεδν κε ηνλ θέξνληα 
νξγαληζκφ ηνπ θηεξίνπ.  

 
  πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε 
θάιπςε απηήο κε λάηινλ.  
 
  Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνκεραληθνχ 
δαπέδνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 
(ΠΙΝΑΚΑ 4 - Π4) 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-ΣΗΣΑ 

1 Καηαζθεπή Βηνκεραληθνχ Γαπέδνπ m
2
 50 
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6.   ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 

6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 
Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη ζηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 399/94, 
Π.Γ.105/95, Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96, Π.Γ.90/99, Π.Γ.159/99 θιπ.).  

 
6.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνχκελα Μ.Α.Π. (πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, 
θεθαιηνχ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΙSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

 
6.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 

αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  
 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

7.1      Δγγςήζειρ  
 

7.1.1 Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ σπόνος 
εγγύηζηρ κοςθωμάηων αλοςμινίος 

 
 α.  ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα 

δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, 
ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα 
νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν 
Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή 
βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε (πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ - πιηθψλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 
                       β.  Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ ζπξψλ, 

θιείζξσλ θηι. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή 
βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη 
θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο 
κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

 
                       γ.   ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 
αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ 
παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 
Πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 
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7.1.2 Λοιπά επί  ηων  όπων εγγύηζηρ καλήρ λειηοςπγίαρ ηων 
κοςθωμάηων αλοςμινίος 

 

                                α.  Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζπξψλ θαη ησλ 
θνπθσκάησλ σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, 
κεληεζέδεο θηι, θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί κέξνο 
απηψλ.  
 

  β.  ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεξίκλεη ηνπ ε 
αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 

 7.1.3 Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ σπόνος 
εγγύηζηρ βιομησανικού δαπέδος 

 
 ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 

παξέρεηαη εγγχεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, 
ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ (ξεγκαηψζεηο, απνθινηψζεηο) θαη δελ ζα 
νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε (πξνκήζεηα πιηθψλ, εθηέιεζε 
εξγαζηψλ επηζθεπήο) ζηελ επηζθεπή ηνπ δαπέδνπ. 

 
7.2      Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
 Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 

ηνπο φξνπο ηήο παξνχζαο ΣΠ, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

 7.2.1.   Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηήο 
παξνχζαο ΣΠ.  
 
 7.2.2.   Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε.  
 
 7.2.3.  Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ θαη καξκαξνπνδηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ 
θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 
 

 7.2.4.   Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 
θνπθσκάησλ θαη καξκαξνπνδηψλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
          7.2.5.   Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ βηνκεραληθνχ 

δαπέδνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο. 
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 7.2.6. Δηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ θνπθσκάησλ  

 

 Δπί ηφπνπ πνηνηηθφο έιεγρνο. Η Τπεξεζία κπνξεί λα 
δηελεξγεί έιεγρν είηε ζην εξγνζηάζην - εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, είηε ζην 
εξγνηάμην, γηα ηε δηαπίζησζε φηη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο θαη νη αλνρέο 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ΣΠ. Σα θνπθψκαηα θξίλνληαη κε 
απνδεθηά φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη:  

 
 δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

παξνχζα ΣΠ. 
 
 δελ ηεξνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

εγρεηξίδηα ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αινπκηλίνπ. 
 
 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο ΣΠ θαη νη αληίζηνηρεο ΔΛΟΣ, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ 
πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ αξηηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο ηνπνζέηεζεο 
θαη ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 
 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα ΣΠ. 
 
 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο επίδνζεο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα ΣΠ. 
  
 αλ απνπζηάδεη ε ζήκαλζε CE επί ησλ 

θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ή/θαη ε δήισζε επηδφζεσλ απηψλ. 
 
 απνπζηάδεη ε δεινχκελε ηηκή ηεο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο CE ή/θαη ζηε δήισζε 
επηδφζεσλ. 

 
 ε δεινχκελε ηηκή ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) 

ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο CE, δελ αληαπνθξίλεηαη γηα ηε δεδνκέλε θιηκαηηθή δψλε 
γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην πξντφλ ζηα πξνβιεπφκελα αλψηαηα επηηξεπφκελα 
φξηα ηνπ ΚΔΝΑΚ. 

 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ή 
λα επηζθεπάζεη θάζε θνχθσκα πνπ έρεη θξηζεί σο κε απνδεθηφ κε ηε ρξήζε λέσλ 
πιηθψλ, ρσξίο δηθαίσκα επηπιένλ απνδεκίσζεο. 

 
7.3        Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ 

 
 7.3.1.  Σα πξνο πξνκήζεηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο παινπίλαθεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
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 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.  

 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
(θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα εζληθά πξφηππα, φπσο γεξκαληθά (DIN 
θιπ.), βξεηαληθά (BS θιπ.), γαιιηθά (FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM, 
NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα δηεζλή (ISO 
θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 
ζηελ ΣΠ. 

 

 Κάζε θνχθσκα αινπκηλίνπ ππνρξεσηηθά ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε επηδφζεσλ θαηαξηηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 574/2014/ΔΔ. Η δήισζε επηδφζεσλ ζα πεξηιακβάλεη 
ηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) θαη φζα απφ ηα ινηπά νπζηψδε  
ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα  κε  ηηο  απαηηήζεηο  ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ (αεξνζηεγαλφηεηα, πδαηνζηεγαλφηεηα,  αληίζηαζε  ζηελ αλεκνπίεζε, 
κεραληθή αληνρή, αληνρή ζηε ρξήζε, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, ζεξκνκνλσηηθή 
ηθαλφηεηα, αληνρή ζηνλ ρξφλν). 

 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηεο 
παξνχζεο ΣΠ θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ». 
 

7.3.2.  Σα  πξνο πξνκήζεηα ινηπά νηθνδνκηθά πιηθά ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.  

 

 Φπιιάδην ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2. 

 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
(θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα εζληθά πξφηππα, φπσο γεξκαληθά (DIN 
θιπ.), βξεηαληθά (BS θιπ.), γαιιηθά (FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM, 
NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα δηεζλή (ISO 
θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 
ζηελ ΣΠ. 
 

7.4    Όποι αποδοσήρ 
 

7.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά θαη νη 
εξγαζίεο  ζα παξαιακβάλνληαη. 
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7.4.2   ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη 
θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ 
απαηηήζεηο, ή εάλ νη εξγαζίεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα ΣΠ, έρεη ην δηθαίσκα 
λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν, κε δαπάλε ηνπ 
Πξνκεζεπηή ή ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

 
7.5     Τποσπεώζειρ ππομηθεςηή – αναδόσος 

 
7.5.1  Τποβολή εγγπάθων για αξιολόγηζη ηος ππομηθεςηή 

καηά ηην καηάθεζη ηηρ πποζθοπάρ. 
 

                               Κάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή 
βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία 
ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα 
ζηε παξάγξαθν 4.2. 

 
β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 

 
γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
 
δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (αθνξά ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ) γηα δχν (2) έηε απφ 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα 
ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε 
κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  

 
ε.  Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά 
σωπίρ Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
 

7.5.2   Παπάδοζη εγγπάθων - ενηύπων καηά ηην παπαλαβή 
ηων ςλικών. 

 
 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 

έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 

πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
 
β.  Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 

έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (αθνξά ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ). Δπηπιένλ νη 
πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 
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γ.  Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε 
ιήμε ηεο εγγπήζεσο). 

 
δ.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα 

πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη 
ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, εάλ ππάξρεη, κε ζθνπφ 
ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
ε.  Δπηπιένλ γηα ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ απαηηείηαη θαη ε 

ππνβνιή δήισζεο επηδφζεσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
 

7.5.3 Τποβολή εγγπάθων για αξιολόγηζη ηος αναδόσος 
ςπηπεζιών καηά ηην καηάθεζη ηηρ πποζθοπάρ. 

 
Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα 

παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 
α. Έγγξαθε θαη ενςπόγπαθη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πνπ ζα εθηειεζηνχλ, βάζεη 
ηεο παξνχζεο ΣΠ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ΣΠ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε.  
 

    β. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα 
νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ πιηθψλ (ηζηκεληνεηδή 
θνλίακαηα, ξεηίλεο θαη ινηπά πιηθά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 

γ. Δπηπιένλ γηα  ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ν θάζε 
ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο, ψζηε λα ιάβεη  γλψζε ησλ επηηφπησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθψλ θαη λα ιάβεη  ππφςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φια ηα  δεδνκέλα εθείλα 
πνπ αθνξνχλ ηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα 
θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 
 

δ. Έγγξαθε εγγχεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 
7.1. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο 
φξνπο εγγχεζεο. 
 

7.5.4   Παπάδοζη εγγπάθων - ενηύπων καηά ηην παπαλαβή 
ηων επγαζιών. 

 
                               Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
                                α. Έγγξαθε εγγχεζε πέληε (5) εηψλ ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξνληαη ξεηά νη φξνη ηεο εγγχεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 
7.1.  
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8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο εξγαζίεο 
κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

  
8.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δαπέδνπ εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, 
απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 
 8.3. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ. ε πεξίπησζε 
πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ 
έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

 
8.4. Η Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 

απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 
8.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή Αλάδνρνο, 

δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 
8.6. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 

 
8.7. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Αλάδνρνο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν 
ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

 
8.8. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο, ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 
8.9. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ΣΠ θαη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  
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8.10. Σπρφλ κηθξνυιηθά θαη φια ηα κεραλήκαηα (π.ρ. ειηθφπηεξν), ηα 
εξγαιεία, ηα βνεζεηηθά κέζα, ζθαισζηέο, μπιφηππνο, ξνιά - πηλέια ρξψζεσλ, 
κπεηνληέξα παξαγσγήο ζνβά - ζθπξνδέκαηνο, ηξνρνί θνπήο θαη ιεηάλζεσο, 
ζθπξηά, θαιέκηα, κπζηξί, ζπάηνπιεο, αλακηθηήξαο ρξσκάησλ θιπ ζα είλαη ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

 

8.11. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνλ 
ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ ή ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ.  
 
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει. 
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

Υανιά, ..…/…/….. 
 Ο 
 Ππομηθεςηήρ 

 
Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' 

απόλςηη ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 
β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ ΣΠ. 
Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη 
"ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΠ." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ ΣΠ". ε 
πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φια ηα 
πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην 
ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 
ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 
Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο ΣΠ. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - 
Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο ΣΠ, λα δίλνληαη 
ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο ΣΠ. 

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

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    


