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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 23 επ 19 
Φ.600.1/333/134510/.1627 

 

Σ Δ Υ ΝΙ Κ Η ΠΡ ΟΓ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ  

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 θνπφο 

           θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ηεο Βάζεο Ραληάξ ζηνλ ηαζκφ Ραληάξ No 4 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη 
ζηε πεξηνρή ηεο Θήξαο.  

1.2 Τπάξρνπζα Καηάζηαζε 

                      Ο θέξσλ νξγαληζκφο (Φ.Ο.) ηεο Βάζεο Ραληάξ ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ 
Νν.4 (πεξίπνπ 113 m2) είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
(αλεπίρξηζην) θαη ε θαηαζθεπή ηνπ  ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ απφ ην 1980. ηνλ 
παξαπάλσ Φ.Ο. θαηφπηλ απηνςίαο, έρεη παξαηεξεζεί  απνθφιιεζε ηκεκάησλ 
επηθαιχςεσο ιφγσ ελαλζξαθσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη νμεηδσκέλνο 
νπιηζκφο.  

1.3 Πξνηάζεηο 

                     Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ εθ ζθπξνδέκαηνο βάζε 
ηνπ πχξγνπ Ραληάξ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ:  

α Καζαίξεζε, ζην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ησλ 
επηθαιχςεσλ νπιηζκνχ ησλ θαζέησλ επηθαλεηψλ (ππνζηπιψκαηα, δνθάξηα) 
θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε ξεγκαησκέλεο - δηνγθσκέλεο επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο 
ζηελ  πιάθα, πξφβνιν θηι. 

  β.  Απνθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνζηαζία ησλ 
ζηδεξψλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ρξήζε ξεηηλνχρσλ ζθπξνδεκάησλ θαη ξεηηλψλ. 

                     γ.     Υξσκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε 
ρξψκαηα επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Πξνεξγαζίεο- Ιθξηψκαηα 

 Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Καζαξηζκφο ζθνπξηάο θη εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ζηνπο 
νπιηζκνχο 

 Δθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ 

 Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζηκα ζθξαγηζηηθά πιηθά 

 Καζαξηζκφο - πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ 

 Υξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεο 
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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 
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: 

ΔΛΟΣ ΣΠ Περιγραθή 

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 θηεξίσλ 

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 

Καη επηπιένλ ηα θάησζη επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο: 

ΔΛΟΣ ΔΝ Περιγραθή 

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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4. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθψλ 

                      4.1.1  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»). 

                     4.1.2  Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ 
νπνηαδήπνηε ρξεζηκνπνίεζε πιηθνχ γηα ηηο αλαγξαθφκελεο εξγαζίεο ζηελ 
παξνχζα ΣΠ, 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. 

           4.1.3  Η  πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαζψο 
θαη ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ 
ηνλ ηαζκφ Ραληάξ Νν.4. 

4.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ 

                     4.2.1 Όια αλεμαηξέησο ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 
πνηφηεηαο, επξσπατθψλ εξγνζηαζίσλ, αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο, πνπ λα 
θπθινθνξεί επξέσο ζηελ αγνξά θαη απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο ζχκθσλα 
κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  

           4.2.2 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 
9001:2015 θαη ISO 14001:2015. 

           4.2.3 Όια ηα αλσηέξσ πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη 
λα απνηεινχλ ζχζηεκα πιηθψλ, δειαδή λα είλαη ζπλεξγαδφκελα κεηαμχ ηνπο, έηζη 
ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ην επηζπκεηφ. 

5. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα ΣΠ 
θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα θάζε κία εξγαζία. Ο 
πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε 
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ηε Γηνίθεζε ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No.4 θαη ηε Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ 
ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ξαληάξ.  

5.1  Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο 

5.1.1.  Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηνλ 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 θηεξίσλ, ηθξηψκαηα γηα ηελ εθαξκνγή 
επηρξηζκάησλ, επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ, ρξσκαηηζκψλ, επελδχζεσλ θαη 
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 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.       

 5.1.2.  Πξνεξγαζία. Όπνπ απαηηεζεί, ζα γίλεη άξζε ησλ ζηεξίμεσλ 
ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ (αζζελή ξεχκαηα) θαη ζσιελίζθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
Γηνίθεζε ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No.4, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη εξγαζίεο θαη 
ε επαλαζηήξημή ηνπο 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. 

5.2. Καζαηξέζεηο ελαλζξαθσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

5.2.1. Θα γίλεη θαζαίξεζε θαη πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε ηνπ 
ελαλζξαθσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κέρξη ηελ απνθάιπςε ησλ νμεηδσκέλσλ ξάβδσλ 
νπιηζκνχ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
καηζαθνλίζκαηνο (ειαθξά θξνπζηηθά ρηππήκαηα) θαη θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ 
κε ζπξκαηφβνπξηζα ή θαη κε άιιεο κεζφδνπο (πδξνβνιή, ακκνβνιή θιπ). Η φιε 
εξγαζία ζα γίλεη ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο βάζεο ηνπ ξαληάξ, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 
ΣΟ, ηηο αληίζηνηρεο ΔΛΟΣ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα. 

5.2.2. 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 λνκφ 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. 

5.3. Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο 

                    5.3.1.  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.  
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                    5.3.2.  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.  

 5.3.3.  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. 

 5.3.4.   Ωο ηειεπηαίν βήκα αθνινπζεί, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ε δνκηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ 
κε εθαξκνγή ελφο ηαρχπεθηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο γηα απνθαηαζηάζεηο 
ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαζηέιιεη ηελ νμείδσζε ησλ νπιηζκψλ, ζε θαηάιιειν πάρνο 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελαλζξαθσκέλνπ - απνζαξζξσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 
To θνλίακα εθαξκφδεηαη πηέδνληάο ην κε δχλακε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
πξφζθπζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ επηζθεπάδεηαη, θαη εθαξκφδεηαη κε κπζηξί -
ζπάηνπια ή ςεθαζκφ. Η εξγαζία ηειεηψλεη κε δηαβξνρή (ε δηαβξνρή εθηειείηαη κε 
ηε ξεηίλε ηνπ πιηθνχ) θαη ηξίςηκν γηα απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή 
ηεο κνξθή. Σν πάρνο ηνπ θνληάκαηνο ζα είλαη ηέηνην ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε 
αξρηθή γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη επηθάιπςε ζηνπο 
νπιηζκνχο ηνπιάρηζηνλ 3,50 cm. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ε 
επηζπκεηή αληνρή.  

 5.3.5.  Μεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεη 
εθαξκνγή κε ιεπθφ ζνβά κηαο ζηξψζεο πςειήο αληνρήο γηα πξνεηνηκαζία ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ησλ επηρξηζκάησλ. 

5.3.6.  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. 

5.3.7.  Σέινο, ζηελ άλσ επηθάλεηα ηεο πιάθαο, ζα ηνπνζεηεζεί 
ξεηηλνχρν ηλνπιηζκέλν επηζθεπαζηηθφ ηζηκεληνθνλίακα, γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θελψλ ζηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ δχν κεηαιιηθψλ πχξγσλ ηνπ RADAR θαη ηνπ 
RADOME, επί ηεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. 

5.4.   Σειηθή πξνεηνηκαζία – ρξσκαηηζκφο. 

5.4.1. Θα γίλεη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ θη επηκειήο θαζαξηζκφο 
απφ ζθφλε, ξχπνπο θηι.  

5.4.2. 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). 
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5.4.3. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο κε ρξψκα αθξπιηθήο βάζεσο γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε 2 ζηξψζεηο 
γηα ηε βαζηθή απφρξσζε (η ανηίζηοιτη απότρωζη RAL θα καθοριζηεί από ηην 
Τπηρεζία). 

5.4.4. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε 2 ζηξψζεηο γηα ηα ρξψκαηα 
ηεο παξαιιαγήο (η ανηίζηοιτη απότρωζη RAL θα καθοριζηεί από ηην 
Τπηρεζία), ζε ζρέδην (ζρήκαηα – εκβαδά) πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία 
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

6. ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 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. 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

7.1      Δγγπήζεηο  

                 ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 
παξέρεηαη εγγχεζε 5 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 ζηα δνκηθά 
ζηνηρεία (αθνξά ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα επηζθεπή) θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 
ρξσκαηηζκνχο ησλ θηεξίσλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 

7.2       Μαθξνζθνπηθφο Έιεγρνο 

       Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα νξηζηεί κε 
κέξηκλα ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ Νν.4 θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

7.2.1.   Αλ ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά (επηζθεπαζηηθά, ρξψκαηα 
– ππνζηξψκαηα) ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ΣΠ. ε πεξίπησζε 
πνπ ε επηηξνπή 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 Παξφρνπ. 

7.2.2.   Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πάξνρν πξηλ ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ επηθαλεηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα ΣΠ ρσξίο απνθιίζεηο επ’ απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη 
δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο).  

7.2.3.   Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ 
ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.      
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7.3        Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

 Σα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά (επηζθεπαζηηθά, ρξψκαηα – 
ππνζηξψκαηα) ζα θέξνπλ  ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

7.3.1.   Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

7.3.2.  Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
θαηά ISO 9001:2015 θαη ISO 14001.  

7.3.3.   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. 

7.3.4.   Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4 ηεο 
παξνχζεο Σ.Π. 

7.4     Όξνη Απνδνρήο 

 7.4.1  Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νη εξγαζίεο ζα 
παξαιακβάλνληαη. 

7.4.2   ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο εληνπίζεη 
θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ παξφρνπ. 

7.5     Τπνρξεψζεηο Παξφρνπ 

7.5.1    Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ 

                              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 ΣΟ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε.  

                    β. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ πιηθψλ (επηζθεπαζηηθά πιηθά – ρξψκαηα θηι) 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

                               γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 

                               δ.   Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη ζηνλ Κανονιζμό ηης Δ.Δ (ΔΚ) Αριθ. 1907/2006, Παράρηημα ΙΙ – 
Δλλάδα, ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ  ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (ρξψκαηα – 
ππνζηξψκαηα). 

                               ε. Λνηπέο αλαιχζεηο - έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα ΣΠ γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ. 
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                               ζη. Δπηπιένλ, γηα  ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζθιεζε 
ελδηαθέξνληνο, ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζηηο νπνίεο 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 ηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα 
έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 

7.5.2    Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληχπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Δξγαζηψλ. 

                              Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη 
πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία:  

                              α. Έγγξαθε θαη ενσπόγραθη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ηειηθά εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ. 

                    β. Σερληθά 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.  

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ Νν.4, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα 
πξνβεί ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 7.  

8.5. Ο  πάξνρνο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, 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.  

8.6. 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 Ραληάξ Νν.4 ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ.   

 Αθνινπζεί ζθαξίθεκα ηεο βάζεο ηνπ Ραληάξ Νν.4. 
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Μήθνο Γνθαξηνχ: 1,8m Γηαζηάζεηο Πιάθαο (κε πξφβνιν): 4mρ4m = 16m

2
 

Γηαζηάζεηο Τπνζηπιψκαηνο : 0,7m ρ 0,7m
 

 
Πάρνο Πιάθαο: 0,2m 

 

 

 
                                                   Πιάηνο δνθαξηνχ:    0,4m 

Κξέκαζε δνθαξηνχ: 0,6m 
                         Ύςνο ππνζηπιψκαηνο (έσο βάζε πιάθαο): 6,3m

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τπολογιζμός Δπιθανειών 
 

Τπνζηπιψκαηα: 0,7 ρ 6,3 ρ 4(πιεπξέο) = 17,64m
2  

ρ 4 = 70,56m
2
 
 

Πιάθα:  4 ρ4 ρ 2 πιεπξέο +(0,2 ρ 4 ρ 4)  = 35,2 m
2   

- (0,7 ρ 0,7 ρ 4)- 
(1,8 ρ0,4 ρ 4) = 30,36m

2 
 

Γνθνί:1,8ρ0,6ρ2 πιεπξέο ρ4= 8,64m
2 
+(1,8 ρ 0,4 ρ 4)  =11,52m

2 

 
ύνολο : 112,44 m2 

0.7m 

0.7m 

1.8m 

6.3m 

4,0 m 

4,0 m 

0.2m 
0.6m 
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