
 
 

./. 

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 19 επ 19 
Φ.600.1/329/134451/.1602 

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

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 ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ 
δαπέδνπ  ζε ρψξνπο απνζήθεο ηνπ  θηεξίνπ Μ-913 (Πεξβνιίηζα).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  

 α. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη 
κηθξνυιηθψλ ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ. 

 β. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (θφιιεο πιαθηδίσλ, πιαθίδηα θηι). 

 γ.   Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ. 

2.   ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα ΣΠ, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 
Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο 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: 

 

3.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

3.1 Γενικές Απαιηήζεις Τλικών 

3.1.1  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. 

 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Περιγραθή 

1501-03-08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ 

1501-03-07-02-00 Δπηζηξψζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

1501-03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ 
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3.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν 
ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή 
πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

3.1.3 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 δε 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. 

3.1.4 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. 

3.2 Ειδικές  Απαιηήζεις - Προδιαγραθές Τλικών   

3.2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ταινπηλάθσλ 

 Οη παινπίλαθεο ζα απνηεινχληαη απφ δηπιά 
ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά θξχζηαιια κε ελδηάκεζν θελφ: θξχζηαιιν 4 mm, 
θελφ 10mm, θξχζηαιιν 4 mm. Θα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02. 

 Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεσζνχλ 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, ζηνλ 
αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, ζηε ζεξκφηεηα θαη ζην 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. 

 Η ηηκή φισλ ησλ πιηθψλ - κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο θαη 
ζηεγάλσζεο ησλ παινπηλάθσλ θαη άπαλησλ ελ γέλεη ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ – 
εμαξηεκάησλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
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 3.2.2 Λνηπά πιηθά γηα ζπληήξεζε ησλ Κνπθσκάησλ 

 Δμσηεξηθφ ρεξνχιη αινπκηλίνπ κε αληίθξηζκα (ρξψκα 
ιεπθφ) θαηάιιειν γηα ην θιείζηκν ησλ αλαθιηλφκελσλ θνπθσκάησλ. 
Σν αληίθξηζκα ηνπ ρεξνπιηνχ ζα δηαζέηεη πιαζηηθέο πξνζζήθεο, ψζηε λα ην 
θέξνπκε ζην θαηάιιειν χςνο. 

 Μεληεζέο αινπκηλίνπ αληίθξηζκα (ρξψκα ιεπθφ) 
θαηάιιεινο γηα ην θιείζηκν ησλ αλαθιηλφκελσλ  θνπθσκάησλ. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζε φια ηα θνπθψκαηα πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ ηα ρεξνχιηα, ζα γίλεη θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληζκψλ αλάθιηζεο. 
Όια ηα θηλεηά ζεκεία ηνπ κεραληζκνχ θαη νη κεληεζέδεο, ζα ιηπαλζνχλ κε γξάζν ή 
ζπξέη ζηιηθφλεο αθνχ πξνεγνπκέλσο θαζαξηζηνχλ κε καιαθφ παλί. Η ζπληήξεζε 
ησλ κεραληζκψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηελ ηηκή. 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  (Π1) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€)  

CPV 

1 

Ταινπίλαθαο 4+4mm 
δηαζηάζεσλ 43×88 εθ. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κηθξνυιηθψλ 
ζηεξέσζεο θαη 
ζηεγάλσζεο 

ΣΔΜ 41 20,00 820,00 44221000-5 

2 

Ταινπίλαθαο 
δηαζηάζεσλ 27×89 εθ. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κηθξνυιηθψλ 
ζηεξέσζεο θαη 
ζηεγάλσζεο 

ΣΔΜ 2 15,00 30,00 44221000-5 

3 
Δμσηεξηθφ ρεξνχιη 

αινπκηλίνπ 
ΣΔΜ 35 8,00 280,00 44221000-5 

4 Μεληεζέο αινπκηλίνπ ΣΔΜ 4 10,00 40,00 44221000-5 

 ΤΝΟΛΟ (τωρίς ΦΠΑ) 1.170,00  

3.2.3 Κεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο 

Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε 
εζσηεξηθφ ρψξν, θεξακηθά, κνλφππξα, ιεπθήο κάδαο, αλπάισηα κε αδξή επίπεδε 
επηθάλεηα, κε πςειέο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο, κε πςειή αληνρή ζηε ράξαμε θαη 
ηξηβή, αληηνιηζζεξά, κε κεδεληθή απνξξνθεηηθφηεηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, Group 4, 
πάρνπο ~9ριζη. Η απφρξσζε, ην ζρέδην θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο θαηφπηλ ππφδεημεο δεηγκάησλ ή/θαη πξνζπέθηνπο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

Ο αξκφζηνθνο ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη έγρξσκνο, «ιεπηφο», 
εληζρπκέλνο κε αθξπιηθέο πνιπκεξηθέο ξεηίλεο, αλζεθηηθφο ζηελ πγξαζία θαη ηελ 
ηξηβή, πδαηνζηεγνχο αξκνιφγεζεο θαηάιιεινο γηα ρψξνπο πγηεηλήο ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5kg, απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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Η θφιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο ζε 
κνξθή ζθφλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζε δάπεδα, 
εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, κε άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, ειαζηηθφηεηα θαη 
πνιχ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, κε πςειέο κεραληθέο αληνρέο. 

Δπαιεηθφκελν πνιπκεξηθφ θνλίακα ζε κνξθή ζθφλεο, κε 
ραιαδηαθά αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ άξηζηεο 
πνηφηεηαο (ραιαδηαθφ αζηάξη). Καηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε εζσηεξηθνχο θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε ηνίρνπο θαη δάπεδα. Λεηηνπξγία σο γέθπξα πξφζθπζεο 
γηα ηε δεκηνπξγία αδξήο επηθάλεηαο ζε ιείεο ή κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο. 
Ιζρπξή πξφζθπζε θαη αληνρή ζηελ πγξαζία, δηαζθαιίδνληαο άξηζηε αγθχξσζε 
θάζε θπζηθνχ ή ηερλεηνχ νξπθηνχ ππνζηξψκαηνο θαζψο θαη θάζε ηχπνπ 
θνληάκαηνο.  

Πξνθίι αινπκηλίνπ ζθάιαο, 12 mm αζεκί καη, ζε βέξγεο ησλ 
2,5κ. 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
(Π2) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€)  

CPV 

1 Πιαθίδηα δαπέδνπ m2 135 18,00 2.430,00 44111700-8 

2 
Έγρξσκνο 

αξκφζηνθνο ζε 
ζπζθεπαζία 5 Kgr 

ηεκ 17 10,00 170,00 44111000-1 

3 
Κφιια πιαθηδίσλ A’ 
Πνηφηεηαο ησλ 25 kg 

(ζαθηά) 
Kg 650 0,90 585,00 44111000-1 

4 
ηαπξνί ηνπνζέηεζεο 

πιαθηδίσλ (2 ριζη) 
(ζπζθεπαζία 500 ηεκ) 

ηεκ 2 10,00 20,00 44111000-1 

5 
Υαιαδηαθφ αζηάξη A΄ 
Πνηφηεηαο ησλ 5 kg 

(ζαθηά) 
ηεκ 8 10,00 80,00 44111000-1 

6 

Πξνθίι αινπκηλίνπ 
12mm ζθάιαο αζεκί 
καη, ζε βέξγεο ησλ 

2,5κ 

ηεκ 12 7,50 90,00 44111000-1 

 ΤΝΟΛΟ (τωρίς ΦΠΑ) 3.375,00  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ: 
Π1+Π2= 4.545,00 € (τωρίς ΦΠΑ) 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΣΡΩΗ ΔΑΠΕΔΟΤ 
ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

  Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ ζα γίλνπλ ζηα 2 γξαθεία ηνπ 1νπ νξφθνπ, 
ζηνλ δηάδξνκν θαη ην έλα γξαθείν ηνπ ηζνγείνπ θαζψο θαη ζην θιηκαθνζηάζην. Η 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ~97m2 φπσο παξαθάησ:   

 Γξαθείν 1 (ηζφγεην) = 5,25×5,25 ≈28 m2 
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 Γηάδξνκνο (ηζφγεην) = (5,00×1,50)+ (6,30×1,6) (2,00×1,0)≈20 
m2 

 Γξαθείν 2 (ηζφγεην) = 3,84×3,50 ≈13,50 m2 

 Γξαθείν 3 (ηζφγεην) = 3,84×3,50 ≈13,50 m2 

 Κιηκαθνζηάζην ≈22 m2 

 Καηά ηελ επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 
ζχκπησζε ησλ αξκψλ θαη ζηηο ζσζηέο θιίζεηο φπνπ απαηηείηαη. Όπνπ ππάξρνπλ 
αλσκαιίεο, αληζνζηαζκίεο θαη ζθαςίκαηα ζην δάπεδν, απηέο ζα θαιπθζνχλ κε 
απηνεπηπεδνχκελν ηζηκεληνθνλίακα ή/θαη ζα αθαηξνχληαη ηπρφλ εμνγθψκαηα –
πξνεμνρέο θιπ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο επίπεδεο επηθάλεηαο. ην ππφινηπν  
κσζατθφ δάπεδν 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.  

Πξν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαθηδίσλ ε επηθάλεηα ζα 
θαζαξηζηεί, κε απνκάθξπλζε θάζε ιηπαξήο νπζίαο, ζθφλεο ή άιινπ πιηθνχ 
πξνθεηκέλνπ λα  γίλεη επάιεηςε ησλ επηθαλεηψλ κε πνιπκεξηθφ θνλίακα κε 
ραιαδηαθά αδξαλή (ραιαδηαθφ αζηάξη) ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε γέθπξα 
πξφζθπζεο. 

 Σα πιαθίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζηελ 
επηθάλεηα απφ κσζατθφ πνπ έρεη γίλεη αδξή κε ηε ρξήζε θφιιαο. Η αλάκημε ηνπ 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε θαζαξφ λεξφ ζα γίλεη κε ρεηξνθίλεην ηξφπν ή κεραληθά, 
ζε αλαινγίεο θαη δηαδηθαζία αλάκημεο απφιπηα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο ηνπ. Η θφιια ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
δαπέδνπ κε ζπάηνπια ζε πάρνο 5 ριζη. ηνπιάρηζηνλ θαη θαηφπηλ ζα ρηεληζηεί κε 
εηδηθή ρηέλα αλαιφγνπ ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο δνληηψλ. ε θάζε πεξίπησζε 
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη επάξθεηα ζεκείσλ επαθήο ησλ πιαθηδίσλ κε ην 
ζπγθνιιεηηθφ ζηξψκα, νχησο ψζηε λα κελ ζρεκαηίδνληαη θελνί ζχιαθεο πίζσ 
ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνθίι ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ πιαθηδίσλ είλαη 
ηδηφκνξθν, ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο θφιιαο θαη ζηηο δχν 
επηθάλεηεο, δειαδή ζην ππφζηξσκα θαη ζηελ αλάπνδε πιεπξά ηνπ πιαθηδίνπ. 
Ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θφιιαο ηνπνζεηνχληαη ηα πιαθίδηα, εμαζθψληαο 
ηελ πίεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή επαθή ηνπο κε ην 
ζπγθνιιεηηθφ ζηξψκα. Σνπνζεηνχκε 1m2 θάζε θνξά ψζηε λα κελ ζηεγλψζεη ην 
απισκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ. Κάζε m2 επηθάλεηαο πιαθηδίσλ πνπ ηνπνζεηείηαη 
πξέπεη απαξαίηεηα λα θαζαξίδεηαη κε έλα ζθνπγγάξη βξεγκέλν ζε θαζαξφ λεξφ. 
Η αξκνιφγεζε ηεο πιαθφζηξσζεο ζα είλαη δπλαηή κεηά ηελ παξέιεπζε 24 κε 
36 σξψλ ηνπιάρηζηνλ αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 
θαη ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, 
ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ.  

Οη αξκνί πνπ ζα αθεζνχλ κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ ελδεηθηηθά ζα 
είλαη 2 ριζη. κε ππνρξεσηηθή ρξήζε εηδηθψλ ζηαπξψλ. Η αξκνιφγεζε ησλ 
αλσηέξσ πιαθηδίσλ ζα γίλεη κε θαηάιιειν πιηθφ. Οη αξκνί ζα πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε απνκάθξπλζε θάζε ιηπαξήο νπζίαο ζθφλεο ή 
άιινπ πιηθνχ, φπσο μερεηιίζκαηα ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε ην βάζνο ηνπο λα 
είλαη αξθεηφ. Σν γέκηζκα ησλ αξκψλ γίλεηαη κε δφθηκν ηξφπν θαη κέζν. ρεδφλ 
ηαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη θαη ην πξψην θαζάξηζκα ησλ 
επηθαλεηψλ κε λεξφ θαη εηδηθφ ζθνπγγάξη. Όιε ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ πξέπεη 
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λα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη λα επαλαιεθζεί πξηλ πεξάζνπλ 1 ή 2 ψξεο απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα θαζαξηζηνχλ πιήξσο ηα ηειεπηαία ηπρφλ 
ππνιείκκαηα (ζθηέο ηνπ πιηθνχ) απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ.  

   Όπνπ ην δάπεδν ζπλαληά  ηνίρνπο, ζα ηνπνζεηεζεί ζνβαηεπί 
χςνπο 8 - 10 εθ, (ζπλνιηθφ κήθνο ~90,00m). Σπρφλ παιαηά ζνβαηεπί ζα 
απνμεισζνχλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ. 

   Όια ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα Π2 ηεο παξνχζαο ΣΠ 
πιηθά γηα ηελ επίζηξσζε ησλ πιαθηδίσλ ζα δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηε 
Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ. Σπρφλ άιια κηθξνυιηθά, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΣΡΩΗ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (Π3) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 
Δξγαζίεο επίζηξσζεο 
δαπέδνπ κε θεξακηθά 

πιαθίδηα 
m2 97 15,00 1.455,00 45432110-8 

 ΤΝΟΛΟ (τωρίς ΦΠΑ) 1.455,00  

5.  ΟΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα ζσνεργεία καηά ηην εκηέλεζη ηων εργαζιών είναι σποτρεωμένα: 

5.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 
πγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ εξγνηαμίσλ», θαη ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία 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.).  

5.2 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).  

5.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 
αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

6. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 

6.1 Εγγύηζη Καλής Λειηοσργίας – Καθοριζμός Υρόνοσ Εγγύηζης  
Ταλοπινάκων 

   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). 
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                       β. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ θνπθσκάησλ 
(ρεξνχιηα, ζηεγαλφηεηα 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. 

6.2       Μακροζκοπικός Έλεγτος 

 Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΣΠ, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 6.2.1. Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο ΣΠ.  

 6.2.2. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παινπηλάθσλ.  

 6.2.3. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 

 6.2.4. Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ παινπηλάθσλ 
θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 6.2.5. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ.  

        6.2.6. Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαθηδίσλ 
δαπέδνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο. 

6.3      Διαζθάλιζη Ποιόηηηας 

 6.3.1. Οη πξνο πξνκήζεηα παινπίλαθεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
θαηά ISO 9001:2015. 

 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 Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα δηεζλή (ISO 
θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 
ζηελ ΣΠ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηάξθεηαο δσήο ηνπ δηπινχ παινπίλαθα 
απφ πιεπξάο κε εκθάληζεο πδξαηκψλ ζην ελδηάκεζν θελφ φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηε παξάγξαθν 4.4.4 ηεο  ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί παινπίλαθεο κε 
ελδηάκεζν θελφ». 
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 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 3.2 ηεο 
παξνχζεο ΣΠ θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν 
θελφ». 

6.3.2.  Οη  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 9001:2015.  

 Φπιιάδην ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4.2. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
(θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN 
θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
(ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή 
(ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ 
αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 

6.4     Όροι Αποδοτής 

 6.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά θαη νη εξγαζίεο  
ζα παξαιακβάλνληαη. 

 6.4.2   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. 

6.5   Τποτρεώζεις  Προμηθεσηή – Παρότοσ 

         6.5.1    Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά 
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

                                 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 3.2. 

  β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus). 

γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη 6.3. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ (αθνξά ηνπο παινπίλαθεο) 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.  
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 6.5.2  Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληχπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Τιηθψλ. 

                              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 3 θαη 6.3. 

                               β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (αθνξά ηνπο παινπίλαθεο). Δπηπιένλ νη 
πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ δηάξθεηαο δσήο ηνπ δηπινχ  παινπίλαθα απφ 
πιεπξάο κε εκθάληζεο πδξαηκψλ ζην ελδηάκεζν θελφ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 6.3. 

 6.5.3  Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιφγεζε ηνπ Παξφρνπ 
ππεξεζηψλ θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

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

             α. Έγγξαθε θαη ενσπόγραθη 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 απφ ηελ ΣΠ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε. 

                     β. 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 ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φια ηα  δεδνκέλα εθείλα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα 
θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

7.1. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν πάξνρνο ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο εξγαζίεο 
κεηαθνξάο ηνχ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

7.2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 
επίζηξσζεο ηνπ δαπέδνπ εληφο  20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ 
νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

7.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 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.   
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7.4. 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.  

7.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ή πάξνρνο 
ππεξεζηψλ, 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.  

7.6. 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. 

7.7. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ 
ηνπο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ 
είζνδν ζην ζηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

7.8. 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 επηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

7.9. Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο 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.  

7.10. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν πάξνρνο 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. 
28210 26906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
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