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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΥΡΩΜΑΣΙΜΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟ ΣΑΘΜΟ RR Νν 2»  
 
 
ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 θνπφο 
 

           θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ησλ ρξψζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ επηρξηζκέλσλ ηνηρνπνηηψλ  ζηα θηίξηα 
ηνπ ηαζκνχ Radar No 2 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ 
Ηξαθιείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα : 
 
  α. Σελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά-παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ 

ηαζκνχ RR No 2, ησλ ρξσκάησλ πδαηηθήο δηαζπνξάο θαη ησλ αλαιφγσλ 
ππνζηξσκάησλ (αζηάξηα)  πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 
ρξψζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 

  β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ησλ ρξψζεσλ 
ησλ εμσηεξηθψλ επηρξηζκέλσλ ηνηρνπνηηψλ  ζηα θηίξηα ηνπ ηαζκνχ Radar No 2 
ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ.  

 
1.2 Τπάξρνπζα Καηάζηαζε 

 
                      Η θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ ηνπ ηαζκνχ RR No 2, ρξνλνινγείηε 
πεξίπνπ απφ ην 1967. ηα παξαπάλσ θηίξηα θαηφπηλ απηνςίαο, έρεη παξαηεξεζεί 
κηθξήο θιίκαθαο απνθφιιεζε ηκεκάησλ επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ 
ηνηρνπνηηψλ θαη ζε αθφκε κηθξφηεξε θιίκαθα ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα θαη 
νμεηδσκέλνο νπιηζκφο. Η παξνχζα ρξψζε ησλ θηεξίσλ έιαβε ρψξα πξηλ απφ 
10 ρξφληα πεξίπνπ. 
 

1.3 Πξνηάζεηο 
 

                     Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηειεζηνχλ ζηα θηίξηα Μ928, Μ924, 
Μ927 θαη ζηελ εθ ζθπξνδέκαηνο βάζεη ηνπ πχξγνπ Radar θαη ζα πεξηιακβάλνπλ:  
 

α.    Απνθαηάζηαζε φπνηαο ζαζξήο, ξεγκαησκέλεο, δηνγθσκέλεο, 
απνθνιιεκέλεο επίρξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ. 
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  β. Δπηζθεπή ηνπ απνθαιπθζέληνο νπιηζκνχ θαη ηνπ 
ελαλζξαθσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. 
                     γ.     Δπηζθεπή ησλ ζηεζαίσλ. 
                     δ.   Υξσκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ζε 
ρξψκαηα παξαιιαγήο επηινγήο θαη πξνκήζεηαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
2.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε πεξηγξαθφκελε 
παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο, ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) ζα 
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16. 

 
3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

 Πξνεξγαζίεο- Ιθξηψκαηα 

 Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Καζαξηζκφο ζθνπξηάο θη εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ζηνπο 
νπιηζκνχο 

 Δθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ 

 Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζηκα ζθξαγηζηηθά πιηθά 

 Τδξνβνιή -θαζαξηζκφο- πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ 

 Υξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεο 
 

4.  ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, 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 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 
 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 

1501-02-01-01-00 Καζαξηζκφο εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ 

1501-07-14-01-00 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο -αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο 

1501-01-03-00-00  Ιθξηψκαηα 

1501-03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηηξίσλ 
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-3- 

 
θαη επηπιένλ ηα θάησζη επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο 

 

 
 
5.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ 

 
5.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθψλ 
 

                      5.1.1 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 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. (Φ.Δ.Κ. 1914/Β΄/2012 ΚΤΑ 6690/290/15-6-2012 «Πξντφληα 
Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο 
αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE» ). 
 
 
 

 
./. 
 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 

1501-03-10-01-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ 

1501-03-10-03-00 Υξσκαηηζκνί θαη πξνζηαζία ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

1501-08-05-02-04 θξάγηζε αξκψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-14-01-02-01 Σνπηθή θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο κε δηαηήξεζε ηνπ 
νπιηζκνχ 

1501-14-01-04-00 Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζθπξνδέκαηνο 
νθεηιφκελεο ζε δηάβξσζε 

1501-14-01-07-01 Πιήξσζε ξσγκψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-14-01-09-01 Καζαξηζκφο επηθάλεηαο απνθαιπθζέλησλ ραιχβδηλσλ 
νπιηζκψλ 

1501-14-03-02-00 Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ ηνίρσλ πιήξσζεο 

1501-15-01-03-00 Καηεδαθίζεηο θαηαζθεπψλ κε κεραληθά κέζα 

1501-15-04-01-00 Μέηξα πγείαο- αζθάιεηαο θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηηο θαηεδαθίζεηο- θαζαηξέζεηο 

ΕΛΟΣ ΕΝ Πεξηγξαθή 

388 Protective gloves against mechanical risks—Γάληηα 
πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ  

397 Industrial safety helmets—Κξάλε πξνζηαζίαο 

ISO 20345 Personal protective equipment-Safety footwear--Μέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο-Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

165 Personal eye protection--Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
καηηψλ 
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                     5.1.2  Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα 
ππνβάιιεη 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. 

 
                     5.1.3  Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ Radar No 2 ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ 
θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα 
νξηζηεί απφ ηνλ ηαζκφ RR Νν2. 

 
5.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ 
 

                      5.2.1 Όια αλεμαηξέησο ηα ρξψκαηα θαη ηα είδε ρξσκαηηζκνχ ζα 
πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, επξσπατθψλ εξγνζηαζίσλ, αλαγλσξηζκέλεο 
κάξθαο, πνπ λα θπθινθνξεί επξέσο ζηελ αγνξά θαη απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο 
νπζίεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Θα πξέπεη λα είλαη πδαηηθήο 
δηαζπνξάο, θαηάιιεια γηα ηε βαθή εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, λα εθαξκφδνληαη ζε 
πνιιέο επηθάλεηεο φπσο ζνβάο, κπεηφλ, ηνχβια θιπ, λα δνπιεχνληαη εχθνια, λα 
έρνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα, ηζρπξή πξφζθπζε, γξήγνξν ζηέγλσκα, εμαηξεηηθή 
ζηηιπλφηεηα θαη αληνρή ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ 
αλάπηπμε θσηηάο θαη εμάπισζε ηεο θιφγαο. 

  
            5.2.2 Σα είδε ζα πξέπεη επηπιένλ λα θέξνπλ εηηθέηα ζηε 

ζπζθεπαζία πνπ λα αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πξντφληνο, ηνλ ηξφπν 
εθαξκνγήο ηνπ, ηελ επηθηλδπλφηεηα σο πξνο ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηνπο 
θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηελ επηξξνή ηνπ πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ. 
Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά 
ISO 9001 θαη ISO 14001. 

 
            5.2.3 Σα ππφ πξνκήζεηα ρξψκαηα θαη ππνζηξψκαηα (αζηάξηα) ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 
 

 ΔΛΟΣ 884-1 Paints of organic solvent type for exterior 
walls - Part 1: Whites- Υξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε γηα 
εμσηεξηθνχο ηνίρνπο- Μέξνο 1: Λεπθά. 
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 ΔΛΟΣ 884-2 Solvent type paints for exterior masonry - 
Part 2: Tins deep tone paints- Υξψκαηα νξγαληθνχ 
δηαιχηε γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο- Μέξνο 2: Γηάθνξεο 
απνρξψζεηο θαη πηγκέληα γηα βάζε (αζηάξσκα), 
ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο επηζηξψζεηο, αλζεθηηθά ζην θψο. 

 

  
            5.2.4  Πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα (Αζηάξη λεξνχ )  
                   
                       ηιηθνλνχρo αθξπιηθφ κηθξνληδέ αζηάξη λεξνχ. Να 

παξνπζηάδεη ηζρπξή πξφζθπζε, πςειή δηεηζδπηηθφηεηα θαζψο θαη αληνρέο ζε 
αιθαιηθά ππνζηξψκαηα. Να πξνζηαηεχεη απφ ηελ αλεξρφκελε πγξαζία θαη ηε 
δεκηνπξγία αιάησλ. Δπίζεο, λα ζηαζεξνπνηεί ηηο εχζξππηεο επηθάλεηεο, φπσο 
ζαζξνχο ζνβάδεο θιπ. Δπηπιένλ λα ζπλίζηαηαη γηα ρξήζε ζε λέεο ή παιαηέο 
πνξψδεηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ κε ρξψκαηα 
αθξπιηθά, ζηιηθνλνχρα θιπ. ή κε ζνβάδεο ζηιηθνλνχρνπο θαη αθξπιηθνχο.   

  
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δκθάληζε: αηηλέ θαη γπαιηζηεξή πθή   

 Υξσκαηηζκφο: Διαθξψο θίηξηλν  

 Ππθλφηεηα: 1,00 kg/lit  

 pH: 9-10  

 Θεσξεηηθή απφδνζε: (m2/l): 10-15 

 Αληνρή ζηελ έθπιπζε: >20.000 παιηλδξνκήζεηο   

 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10 °C 

 ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο): Να αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Α/α 
θαη Α/γ [Οξηαθή Σηκή ΠΟΔ Δπξσπατθήο Έλσζεο: 75 gr/lt (2007) θαη 
30 gr/lt (2010)].   

  
Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά   
Να έρεη πνιχ θαιή πξφζθπζε ζε παιηά βεξληθνρξψκαηα δηαιχηνπ. Να 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιχζηκν κε απνξξππαληηθά θαη ζηελ 
θηκσιίαζε.  ηελ εθαξκνγή ηνπ λα έρεη καιαθφ – νκνηφκνξθν άπισκα θαη 
εχθνιν δνχιεκα. 

 
            5.2.5  Διαζηνκεξέο αθξπιηθφ ρξψκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (100%), 

Α’ πνηφηεηαο  ζε ρξσκαηηζκφ RAL 6025 (FERN GREEN) θαη RAL 7004 (SIGNAL 
GREY) 
 

Διαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ρξψκα εμσηεξηθψλ θαζέησλ επηθαλεηψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο.  Να εθαξκφδεηαη ζε λέεο θαη παιαηέο επηθάλεηεο απφ 
ζνβά, κπεηφλ,  ηνχβια, θ.ι.π. Να πξνζθέξεη άςνγε ηειηθή επηθάλεηα,  
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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. 
 

Πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνρξψζεσλ.  
 

Σερληθά  ραξαθηεξηζηηθά:  (ΔΛΟΣ 2811.1-02, 20Ο C, ΔΛΟΣ 3251-03)  

 Ρεηίλε: Αθξπιηθή Γηαζπνξά  

 Ππθλφηεηα: 1.60±0,10 gr/ml, 

 Ιμψδεο: 90-128KU 

 ξΗ: 7.5-9,5  

 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5°C  

 ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο): Να αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α/γ [ 
Οξηαθή Σηκή ΠΟΔ Δπξσπατθήο Έλσζεο : 75gr/lt (2007) θαη 40 gr/lt 
(2010) ]   

  
Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  (ΔΛΟΣ 2409-95)  

 Καιππηηθφηεηα γηα SR 20 m2/Lt: CR 90-98%   

 Γείθηεο ιεπθφηεηαο: ≥ 85-90   

 Γείθηεο θηηξηλίζκαηνο: ≤ 0,50   

 Αληνρή ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο: Δμαηξεηηθή, λα κελ παξαηεξείηαη 
αιινίσζε ηνπ θηικ.  Δπηηαρπλφκελε γήξαλζε κε αθηηλνβνιία UV: 
2000 h: λα κελ παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θηικ. Γηαπεξαηφηεηα 
πδξαηκψλ (SD ): ≥ 0.25m (θιάζε ΙΙ)   

 Γηαπεξαηφηεηα CO2 (SD ): ≥ 95m Καηάιιειν γηα πξνζηαζία ηνπ 
ηζηκέληνπ απφ ελαλζξάθσζε. πληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ 
ειηαθή αθηηλνβνιία (SR) : min 0,85 (ιεπθφ)  

 Γείθηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (SRI) : 107-109 
(Λεπθφ)  

 Αληνρή ζε πιχζηκν-ηξίςηκν: > 10.000 θηλήζεηο   

 Αληνρή ζε επηηαρπλφκελε γήξαλζε: 10/10 (1 κήλαο, 50 °C )  

 Ιθαλφηεηα επαλαρξσκαηηζκνχ : Να κελ παξαηεξείηαη θακία 
αιινίσζε ηεο αξρηθήο ζηξψζεο ηηιπλφηεηα 85°: γσλία 
παξαηήξεζεο 60° Λεπθφ < 3 γσλία παξαηήξεζεο 85° Λεπθφ < 3-12  
Αληνρή ζε δηαιχηεο (πδαηηθφ δηάιπκα NaOH 5% θ.β.): Να κελ 
παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θηικ   

 Απφδνζε: 9-12 m²/Lt γηα πιήξε θάιπςε (2 ζηξψζεηο), αλάινγα κε 
ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο θαη ηελ απφρξσζε. 
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            5.2.6  Διαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ηαξαηζψλ, αθξπιηθήο βάζεσο . 
 

Δπαιεηθφκελν, ειαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ηαξαηζψλ, ειεχζεξν δηαιπηψλ.  
 
Να παξέρεη: 

 Μία εληαία ειαζηηθή, ζηεγαλή θαη αηκνπεξαηή κεκβξάλε, ρσξίο 

αξκνχο θαη ελψζεηο.  

 Πνιχ θαιή πξφζθπζε ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα, φπσο 

ζθπξφδεκα, μχιν, κέηαιιν θαη ζε θάζε είδνπο ζηεγαλνπνηεηηθέο 

ζηξψζεηο. 

 Τςειή ειαζηηθφηεηα. 

 Μεγάιε αληνρή ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο θαη ηνλ ρξφλν. 

 Τςειή ιεπθφηεηα θαη ειηαθή αλαθιαζηηθφηεηα.  

 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ, κέζσ  κείσζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο  επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο.  

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη ζε κε νκαιφ ππφζηξσκα 

(αλεπίρξηζην ζθπξφδεκα). 

Πηζηνπνηεκέλν κε ηε ζήκαλζε CE, σο πξντφλ πξνζηαζίαο επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1504 
 
εκείσζε: Όια ηα αλσηέξσ πξνζθεξόκελα πιηθά (Αζηάξη, Υξώκαηα 
Μνλσηηθά), ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη λα απνηεινύλ ζύζηεκα 

πιηθώλ, δειαδή λα είλαη ζπλεξγαδόκελα κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε ην ηειηθό 
απνηέιεζκα λα είλαη ην επηζπκεηό. 
 
 
6.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
  Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα Σ.Π 
θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα θάζε κία εξγαζία. 
Οη εξγαζίεο ζα αξρίζνπλ απφ ηε θχξηα φςε ηνπ θηηξίνπ Μ-928 (θηίξην 
πξνζσπηθνχ), εθηφο αλ δηαθνξεηηθά θαζνξηζζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ηαζκνχ 
RR No2 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. 
 
 6.1  Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο 
 

6.1.1. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ, αθνχ εμαζθαιίζεη ην ρψξν ησλ 
εξγαζηψλ, ζα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ. Απηά ζα είλαη ηεο 
θαηεγνξίαο Γ ηεο πξνδηαγξαθήο 1501-01-03-00-00:2009 (ι.ρ. ηθξηψκαηα γηα ηελ 
αλαθαίληζε πξνζφςεσλ ζπλήζσλ θηηξίσλ, ηθξηψκαηα γηα ηελ εθαξκνγή 
επηρξηζκάησλ, επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ, ρξσκαηηζκψλ, επελδχζεσλ θαη  
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πξνζηαηεπηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ θιπ.). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο δελ απαηηείηαη 
εηδηθή κειέηε, απαηηείηαη φκσο εκπεηξία θαη πξνζνρή απφ ηνπο ηερλίηεο πνπ ζα ηα 
ζπλζέζνπλ θαζψο θαη βεβαίσζε πιεξφηεηαο θη επζηάζεηαο απφ κεραληθφ ηνπ 
παξφρνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Σα ηθξηψκαηα δελ 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο.       
     

6.1.2.  Πξνεξγαζία. Όπνπ απαηηεζεί, ζα θιαδεπηνχλ νη ζάκλνη θαη 
ηα θαιισπηζηηθά θπηά ζην ηζφγεην ησλ θηηξίσλ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ζηηο 
κεηέπεηηα εξγαζίεο ησλ ρξψζεσλ. Δπίζεο, ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ ππάξρεη κηθξφο 
αξηζκφο εμσηεξηθψλ κνλάδσλ απφ θιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. Απηά δελ ζα 
απεγθαηαζηαζνχλ, αιιά ζα πξνζηαηεπηνχλ κε θαηάιιειν ζθέπαζκα. ε 
πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί (π.ρ. δηαπηζησζεί βιάβε ζην επίρξηζκα πίζσ απφ ηηο 
ζπζθεπέο), ηφηε θαη κφλν ηφηε ζα απεγθαηαζηαζνχλ. Δπίζεο ζα γίλεη άξζε ησλ 
ζηεξίμεσλ ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ (αζζελή ξεχκαηα) θαη ζσιελίζθσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ρξψζεηο θη επαλαζηήξημε ζε επφκελν ρξφλν.  Η 
δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πξνεξγαζίαο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε 
ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο. 

 
6.2. Καζαηξέζεηο ζαζξώλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
             Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθψκαηα θαη 

ξεγκαηψζεηο, ζα ειερζνχλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο, ρεηξσλαθηηθά κε θξνχζεηο 
απφ ζθπξί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζαζξά ηκήκαηα θαη λα 
εκθαληζζνχλ  ηα πγηή. Οη εξγαζίεο απηέο  ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ 
ΣΠ 1501-14-01-02-01 θαη ηελ παξνχζα Σ.Π. Σα ζαζξά πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ κε  
επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ παξφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 
- Μέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), ζηνπο θαηά Ννκφ 
αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζα πξνζθνκηζηεί ζηελ Τπεξεζία αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ ηειηθήο δηάζεζεο απηψλ. Η θφξησζε θαη ε κεηαθνξά δελ 
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο 

 
6.3. Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο 
 

                      6.3.1. Μεηά ηελ απνθάιπςε ησλ πγηψλ ηκεκάησλ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο δηαηνκήο θαζψο θαη ηνπ ζθνπξηαζκέλνπ 
νπιηζκνχ απφ ηα νμείδηα, κε κεραληθά κέζα ήηνη ηξίςηκν κε ζπξκαηφβνπξηζα, 
γπαιφραξην, πδξνβνιή κέζεο πίεζεο κε δηαβξσηηθφ κέζν ή ακκνβνιή εάλ 
ρξεηαζηεί ζε πεξίπησζε εθηεηακέλεο δηάβξσζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη 
θαιφο θαζαξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ κε ζθνχπηζκα, βνχξηζηζκα, αλαξξφθεζε ή 
θχζεκα κε πεπηεζκέλν αέξα ρσξίο έιαηα ιίπαλζεο.  
 

./. 
 



 

 

-9- 
 
                       6.3.2. Σν αξγφηεξν εληφο 3 σξψλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα γίλεη εθαξκνγή θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα ζθνπξηάο ψζηε 
ην ηειηθφ πξντφλ ηεο αληίδξαζεο λα είλαη ζπκβαηφ κε επηζθεπαζηηθέο βαθέο 
ζηδεξνπιηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ αιθαιηθφ πεξηβάιινλ πξνζηαζίαο. Ο 
κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο είλαη έλα πγξφ ειεχζεξν δηαιπηψλ πνπ αληηδξά ρεκηθά κε 
ηε ζθνπξηά θαη ηε κεηαηξέπεη ζε κέηαιιν. Ο κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΝ 1504-7.  
 
                       6.3.3. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επάιεηςε ηνπ νπιηζκνχ θαη ησλ 
πξνζθείκελσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε 2 ζηξψζεηο κε  αλαζηνιέα 
δηάβξσζεο πάρνπο 1,5-2mm (εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή), γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ, ηε δεκηνπξγία 
αιθαιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπλζεθψλ πξφζθπζεο  πξηλ ηελ εθαξκνγή 
επηζθεπαζηηθήο θνλίαο. 
 
                       6.3.4. Έπεηηα ζα γίλεη εθαξκνγή εηδηθνχ θνληάκαηνο επηζθεπήο 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε θαηάιιειν πάρνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
ελαλζξαθσκέλνπ- απνζαξζξσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα , πξφθεηηαη 
γηα ζημνηξνπηθφ ηλνπιηζκέλν ηζηκεληνθνλίακα ζε θαηάιιειν πάρνο (5-30mm) 
θαηάιιειν γηα θάζε ηχπν δνκηθήο ή κε εθαξκνγήο ζε θέξνληα νξγαληζκφ. 
 
                       6.3.5. Σέινο κεηά ηελ επηζθεπή (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεη εθαξκνγή κε ιεπθφ ζνβά κηαο ζηξψζεο πςειήο αληνρήο 
γηα πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ησλ επηρξηζκάησλ. 
 
                       6.3.6. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία 
δηαπηζησζνχλ εηο βάζνο ξεγκαηψζεηο ηεο δηαηνκήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
(δνθνχ ή θνιφλαο), ζα γίλνπλ ξεηηλελέζεηο ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ 1501-14-01-07-01. 

 
6.4.  Απνθαηάζηαζε θαηαζθεπαζηηθώλ ξσγκώλ εμσηεξηθά ηεο 

ηνηρνπνηίαο. 
 

             6.4.1. Αθνινχζσο ζα γίλεη επηκειήο δηάλνημε ησλ ξσγκψλ κε ηξνρφ 
θνπήο (ζβνπξάθη), απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο θαη θαζαξηζκφο ηεο ξσγκήο,  
πξνεπάιεηςε ππνζηξψκαηνο κε πιηθφ πξφζθπζεο primer θαη ζθξάγηζε ηεο 
ξσγκήο κε ζηεγαλνπνηεηηθή καζηίρε πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο. 
 
                     6.4.2. Γηα ηε ζηεγάλσζε κεηαμχ δαπέδνπ-ζνβαηεπί θαη  
πδξνξξνψλ-δαπέδνπ, ζα πεξαζηεί πεξηκεηξηθά (φπνπ απαηηείηαη) δηάθαλν 
ζθξαγηζηηθφ πςειήο αληνρήο. 
 

6.5.  Σειηθή πξνεηνηκαζία – ρξσκαηηζκόο. 
 

           6.5.1. Θα γίλεη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ θη επηκειήο θαζαξηζκφο. 
ζα αθνινπζήζεη ζε φιεο ηηο πξνο ρξψζε επηθάλεηεο πδξνβνιή κέζεο πίεζεο 
(max 500 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ απφ ζθφλε, ξχπνπο, ζαζξά ρξψκαηα. 
ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα δηάζεζε λεξνύ από ηνλ πάξνρν 
θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απφλεξσλ ηεο πδξνβνιήο. 
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                6.5.2. Θα γίλεη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ κε αζηάξη λεξνχ γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζε 2 ζηξψζεηο. Δλδηάκεζα ησλ 2 ζηξψζεσλ αζηαξψκαηνο 
ζα πξνεγεζεί ηξίςηκν θαη ζηνθάξηζκα γηα εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ (φπνπ 
απαηηείηαη)  θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξαζηεί ζε 2 ζηξψζεηο αθξπιηθφ ειαζηηθφ 
κνλσηηθφ ιεπθνχ ρξψκαηνο φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθεπέο (θαη φπνπ 
αιινχ απαηηείηαη). 
 
           6.5.3. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο κε ην ρξψκα αθξπιηθήο βάζεσο γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε 2 
ζηξψζεηο γηα ηε βαζηθή απφρξσζε RAL 6025 (FERN GREEN). 
 
           6.5.4. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε 2 ζηξψζεηο γηα ηα ρξψκαηα 
ηεο παξαιιαγήο RAL 7004 (SIGNAL GREY) ζε ζρέδην (ζρήκαηα – εκβαδά) πνπ 
ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
 
           6.5.5. Η ππισηή (πιάθα + ππνζηπιψκαηα) ηνπ θηεξίνπ 

ηξαησληζκνχ, πξηλ απφ ηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο, ζα αζηαξσζεί θαη ζα πεξαζηεί κε 
επαιεηθφκελν,  ειαζηνκεξέο  ζηεγαλσηηθφ ζην ζχλνιφ ηεο, θαη κεηά ζα 
εθηειεζηνχλ νη ρξψζεηο ζε 2 ζηξψζεηο κε ην θεληξηθφ ρξψκα RAL 6025 (FERN 
GREEN) γηα ην θάησ κέξνο ηεο. 
 
 
7.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

 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 ELOT EN ΙSΟ 20345, νθζαικψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
165). Θα ηεξεζνχλ ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γεληθά 
ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-07-14-01-00  " Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο -αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο"  θαη 
εηδηθά ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο. Γελ ζα απνξξίπηεηαη πιενλάδνλ 
πιηθφ ζε νρεηνχο αχιαθεο φκβξησλ πδάησλ θιπ θαη νη ρψξνη κε ην πέξαο ηνπ 
έξγνπ ζα παξαδνζνχλ θαζαξνί. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ ΠΒΚ. 
  
8. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΕΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 
 

8.1      Εγγπήζεηο  
 

                ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 
παξέρεηαη εγγχεζε 4 εηψλ γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε 
απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα 
ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνπο 
εμσηεξηθνχο ρξσκαηηζκνχο ησλ θηεξίσλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 
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8.2       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
 

       Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα νξηζηεί 
κε κέξηκλα ηνπ ηαζκνχ RR Νν 2 θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 
                  8.2.1.  Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά (ρξψκαηα – ππνζηξψκαηα) 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π.  
 
                  8.2.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πάξνρν πξηλ ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ επηθαλεηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα Σ.Π (παξ.6) ρσξίο απνθιίζεηο επ’ απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη 
δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο).  
 

       8.2.3.  Αλ ηα κηθξνυιηθά - επηζθεπαζηηθά  γηα ηηο κηθξνεπηζθεπέο  πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ πάξνρν  ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
       8.2.4.  Αλ ν ηειηθφο ρξσκαηηζκφο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π 

ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

8.3        Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 
 

       Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά (ρξψκαηα – ππνζηξψκαηα) ζα θέξνπλ  
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

  
            8.3.1.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

                  8.3.2. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 
ISO 9001:2015 θαη ISO 14001.  
 
                  8.3.3.  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. 
 
    8.3.4.  Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζεο 
Σ.Π. 
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8.4        Όξνη Απνδνρήο 
 

       8.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά ζα 
παξαιακβάλνληαη. 

 
       8.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 

πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, έρεη 
ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε 
ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 
       8.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νη εξγαζίεο ζα 
παξαιακβάλνληαη. 
 

       8.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 
κηθξνυιηθφ (επηζθεπαζηηθά πιηθά)  είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
παξαπάλσ απαηηήζεηο ή εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν θαη λα απνθαηαζηαζεί ε 
θαθνηερλία κε απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Παξφρνπ. 
 
 

8.5        Τπνρξεώζεηο  Πξνκεζεπηή - Παξόρνπ 
 

        8.5.1   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνκεζεπηή. 
 

                              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 (ρξψκαηα – 
ππνζηξψκαηα) ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη 
πιεξνθνξίεο θαη’ ειάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ: 
 

 Σύπνο/Φνξέαο/Υξσζηηθά/Πιεξσηηθά πιηθά 

 Απνζήθεπζε/Υξόλνο 
ηεγλώκαηνο/Επαλαβαςηκόηεηα 

 Οδεγίεο εθαξκνγήο (ζηα Ειιεληθά) 

 Πάρνο μεξνύ θίικ αλά ζηξώζε: κm 

 Πξνηεηλόκελν ζπλνιηθό πάρνο μεξνύ θίικ: κm 

 Απόδνζε: m2/lt  αλά 2 ζηξψζεηο γηα πάρνο ζπλνιηθνχ 
μεξνχ θίικ 60 κm 

 Ππθλόηεηα: gr/ml (ΔΛΟΣ EN ISO 2811.01-02,20 oC ) 

 Ιμώδεο: poise (ISO 2884.02-03) 

 PH 

 ηεξεά θ.β: % (ΔΛΟΣ 1028 ) 
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 ηεξεά θ.ν: % (ISO 3233-98) 

 ΠΟΕ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Ελώζεηο): g/l 

 ηηιπλόηεηα: ΔΛΟΣ EN ISO 2813-99 

 Σεζη αληνρήο ζε: αιθάιηα, λεξφ, πιχζηκν, δηαιχηεο 
(ASTM D 2486-06, ΔΛΟΣ EN ISO 2812.01-95) 

 Αληνρή ζε επηηαρπλόκελε γήξαλζε: ΔΛΟΣ EN ISO 
11507-02. 

 Αληνρή ζηελ επίδξαζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη 
πεξηβάιινληνο: ΔΛΟΣ EN ISO 2810.2-05. 

 
                               γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 θαη 8.3. 
 
                               δ.   Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη ζηνλ Καλνληζκό ηεο Ε.Ε (ΕΚ) Αξηζ. 1907/2006, Παξάξηεκα ΙΙ 
– Ειιάδα, ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ  ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (ρξψκαηα – 
ππνζηξψκαηα). 
 
                               ε. Λνηπέο αλαιχζεηο- έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα Σ.Π.  γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ. 
 

 
        8.5.2   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα ηνπ Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
 

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

                    α. Έγγξαθε θαη ελππόγξαθε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πνπ ζα εθηειεζηνχλ, βάζε 
ηεο παξνχζεο Σ.Π. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Σ.Π 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 κηθξνυιηθψλ 
(επηζθεπαζηηθά πιηθά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
                               γ. Δπηπιένλ γηα  ηελ 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. 
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        8.5.3   Παξάδνζε Εγγξάθσλ - Εληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Τιηθώλ. 

 
                              Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
                              α. Θα πξνζθνκηζζεί έγγξαθε θαη ελππόγξαθε βεβαίσζε φηη 
ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π θαη είλαη 
ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
                    β. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζε ζπζθεπαζίεο 

ησλ 10 lt. 
 
 

        8.5.4   Παξάδνζε Εγγξάθσλ - Εληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Εξγαζηώλ. 

 
                              Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα 
θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
                              α. Θα πξνζθνκηζζεί έγγξαθε θαη ελππόγξαθε πεξηγξαθή 
ησλ εξγαζηψλ πνπ ηειηθά εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ. 

 
                    β. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα 

νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνυιηθψλ (επηζθεπαζηηθά) 
πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
                               γ. Έγγξαθε εγγχεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  
 

         
9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
  9.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ 

πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 
  9.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ Radar No 2 ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ 
εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο. 
 

  9.3. Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο ηπρφλ ζηεξεψλ- πγξψλ απνβιήησλ πνπ 
ζα πξνθχςνπλ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο 
ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  
 

./. 
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  9.4. Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

εληφο  κελφο (30 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. 
 

  9.5. 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.  
 

  9.6. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πξνκεζεπηέο γηα ηελ  παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

            
     9.7. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ 

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 8. 

 
  9.8. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο 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. 

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

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, 
πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ηαζκνχ RR Νν 2 ε νπνία ζα ζπληάμεη 
θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ.   
 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει 
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 

 
 
10.  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΤ 
 

Όπσο ζηνπο πίλαθεο ηεο επφκελεο ζειίδαο : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

./. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 
(ΥΡΩΜΑΣΑ – ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΑ) 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΤ 

 

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

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

CPV 
 

1 
Αζηάξη λεξνχ 

κηθξνληδέ 
ζπζθεπαζία 10 lt 

ΣΔΜ 
 

23 44111000-1 

2 

Αθξπιηθφ 
ρξσκαηηζηφ ζε 

απφρξσζε   RAL 
6025 (FERN 

GREEN)  
ζπζθεπαζία 10 lt 

ΣΔΜ 23 44810000-1 

3 

Αθξπιηθφ 
ρξσκαηηζηφ ζε 

απφρξσζε    RAL 
7004 (SIGNAL 

GREY)  
ζπζθεπαζία10 lt 

ΣΔΜ 9 44810000-1 

4 
Δπαιεηθφκελν, 
ειαζηνκεξέο 

ζηεγαλσηηθφ10 lt 
ΣΔΜ 4 44111000-1 

ΤΝΟΛΟ 2.500,00 € 

Α/Α 
 

ΚΣΙΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
CPV 

 

1 
Μ928 

(πεξίπνπ 620 m2) 
ΚΑΣ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 

98314000-7 

2 
Μ924 

(πεξίπνπ 180 m2) 
ΚΑΣ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 

3 
Μ927 

(πεξίπνπ 200 m2) 
ΚΑΣ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 

4 
ΠΤΡΓΟ ΡΑΝΣΑΡ 
(πεξίπνπ 140 m2) 

ΚΑΣ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 

ΤΝΟΛΟ 15.000,00 € 


