
ΠΡΟΣ : ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 28210 26781
ΚΟΙΝ. : Φ.600.1/350/95620

Σ.1874
Χανιά, 18 Οκτ 21

ΘΕΜΑ: Προμήθειες - Συμβάσεις

ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ. 721/70 « Περί Οικονομικής  Μερίμνης  και  Λογιστικού  των
Ε.Δ.»

β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ-
πηρεσιών»

γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα Υλοποί-
ησης Προμηθειών»

δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία
20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων»

ε. Φ.800/33/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ«Περί
Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων»

στ. Φ.600.1/668/90046/Σ.16/23 Δεκ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
ζ. Υπ’ Αριθμ. 161/21 Commitment ΠΒΚ
η. Υπ’ Αριθμ. 736/19 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών

β. Τα (ζ) και (η) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης, σύμφωνα
με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων
στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 (ΣΡΑ4), στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Θήρα. Τα
προς προμήθεια υλικά και υπηρεσίες τοποθέτησης θα πληρούν τις απαιτήσεις με
της συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής (Προσθήκη “2” στο Παράρτημα «Α»).

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια και το-
ποθέτηση του μεταλλικού στεγάστρου ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά
τους τα έγγραφα-πιστοποιητικά της παραγράφου 7.5.1 της συνημμένης Τεχνικής
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Προδιαγραφής. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 7.1, θα πρέπει στην προ-
σφορά τους να δηλώνουν τον παρεχόμενο χρόνο εγγύησης.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών
ορίζεται η 29 Οκτ 21 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν
την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

5. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

6. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφεί-
λει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή
υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του (β) σχετικού.

7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 2η Επι-
τροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (στ) σχετικού.

8. Τα Επιμελητήρια Χανίων, Ηρακλείου και Κυκλάδων, στα οποία κοινο-
ποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

9. Χειριστής θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ,Υπλγος (ΥΠ) Μπαλα-
δάκης Κών/νος, τηλ. 2821026781.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κων/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων



-3-

Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης
ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Επιμελητήριο Κυκλάδων



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3( ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 2821026781

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 18 Οκτ 21
Φ.600.1/350/95620/Σ.1874

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2021

Σύμβαση με αριθμό ………/2021

Για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου τεσσάρων (4)
θέσεων στάθμευσης οχημάτων στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 (ΣΡΑ4), στην περιοχή
του Προφήτη Ηλία στη Θήρα.

Σήμερα ημέρα …….………….. μηνός …….………….. του έτους 2021 και ώρα
………… στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του,
………………………………………………………………………………………………..

2. Η εταιρία ………………. με ΑΦΜ ………………. δια του νομίμου
εκπροσώπου της ………………. συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα
παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……../…………/Σ………../………… 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης
του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ………………. με
ΑΦΜ ………………., που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής», και στο ΠΕΔΙΟ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων
στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 (ΣΡΑ4), στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Θήρα, στο
εξής «συμβατικά υλικά», από τον προμηθευτή για τις ανάγκες του ΠΒΚ, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και της Προσθήκης «1». Βρίσκονται δε σε απόλυτη
συμφωνία με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

2. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των
………………. ευρώ (………………. €), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

1. Η παραλαβή των υλικών-υπηρεσιών τοποθέτησης θα έχει ολοκληρωθεί
εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Η
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παραλαβή των υλικών της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή του
ΠΒΚ.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται με απόφαση του Διοικητή
του ΠΒΚ, να παραταθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
Ν. 4412/16. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά
τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης
των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ  3
Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του υλικού διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος παρουσία του προμηθευτή.

3. Από την επιτροπή παραλαβής συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) το οποίο κοινοποιείται στον προμηθευτή.

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό,
αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα
συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση.

ΑΡΘΡΟ 4
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών (άρθρο 207 Ν.4412/2016). Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών-υπηρεσιών
τοποθέτησης, με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η αντικατάστασή των με άλλα, τα οποία να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμός και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης (άρθρο 213 Ν.4412/16). Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα
υλικά μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση αντιστοίχου υλικού και αφού αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει το υλικό που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής του νέου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, το οποίο θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ,
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε το υλικό που απορρίφτηκε,
το ΠΒΚ δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση αυτού, κατά τα ισχύοντα.

3. Με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του
υλικού που απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή του, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση η οποία να καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία του υλικού που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ  6
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του το οποίο απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε το συμβατικό είδος, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του
παρόντος.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από
σύμβαση κατά τις περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση,
παρήλθε, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, όταν:

α. Τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του ΠΒΚ.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Εγγυήσεις

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση ………….. (…..) ετών για το υλικό, για
την άριστη εκτέλεση των εργασιών και δεσμεύεται για την αποκατάσταση, με
μέριμνα και δαπάνες που θα τον βαρύνουν αποκλειστικά, τυχόν φθορών που θα
προκύψουν σε περίπτωση κακοτεχνίας ή αστοχίας υλικού και δεν θα οφείλονται σε
συνήθη χρήση. Οι εν λόγω φθορές θα αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν
από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.

ΑΡΘΡΟ 8
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

για πληρωμή προμηθευτή

1. Η πληρωμή των τιμολογίων στον Προμηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ από το
τμήμα εισπράξεων πληρωμών του Δ΄ ΚΟΥ/ΠΒΚ με την προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών με μέριμνα της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής με
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών-δελτίο αποστολής ή/και τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών.

β. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής του των υλικών (με μέριμνα του
ΠΒΚ).

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων
από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων από το Δημόσιο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται ο αριθμός ΙΒΑΝ
λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του τελικού πληρωτέου
ποσού.

ζ. COMMITMENT (με μέριμνα του ΠΒΚ).

η. ΔΔΥ (με μέριμνα του ΠΒΚ).

θ. Τα έντυπα της παραγράφου 7.5.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής.

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ, το
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άρθρο 27 του ν.2859/2000 και επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 4% για
την προμήθεια των υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9
Ανωτέρα βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται εντός είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε
τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται (Προσφορά, Απόφαση Κατακύρωσης κλπ) εκτός από φανερά
σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο
συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά
το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
προμηθευτής.

γ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του N.4412/2016.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ  Π.Β.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«1» Τεχνική Προδιαγραφή

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κων/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 2821026775

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ 18 Οκτ 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/350/95620/Σ.1874

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην «Προμήθεια Μεταλλικού
Στεγάστρου Στάθμευσης Οχημάτων» στον Σταθμό Ραντάρ No4 στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία Θήρας (Σαντορίνη). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την προμήθεια-
μεταφορά - παράδοση και τοποθέτηση, μεταλλικού στεγάστρου 4 θέσεων
στάθμευσης οχημάτων στον προαναφερόμενο χώρο του ΠΒΚ. Το παραπάνω
στέγαστρο θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχον δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα,
διαστάσεων 12x5m.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η κατωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια υλικών, στην παρούσα Τ.Π. θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

α. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

β. Οι ισχύοντες ελληνικοί και ευρωπαϊκοί Κανονισμοί συμπληρωμένοι με
τους γερμανικούς (VDE/DIN και άλλους Διεθνείς Κανονισμούς)
συμπεριλαμβανομένων και οιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή
διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

γ. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην
παρούσα Τ.Π., τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τους κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήμης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά
τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων,
συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή
οδηγιών.

δ. Για τη μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή πλέον των ανωτέρω, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.

1) EC1: Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές.
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2) EC2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα.
3) EC3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα
4) EC7 : Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Γενικοί κανόνες
5) EC8 : Αντισεισμικός σχεδιασμός - Γενικοί κανόνες
6) Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων.
7) DIN 1055: Ανεμοφορτήσεις
8) ΕΑΚ 2000: Ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός 2000

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Γενικές Απαιτήσεις Υλικών

4.1.1 Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό,
εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο
ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή
πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν σήμανση CE.

4.1.2 Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής, θα είναι
κατασκευασμένα από εταιρεία – εργοστάσιο που έχει πιστοποίηση συστήματος
διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001:2015. Στην περίπτωση που αυτά
είναι κατασκευής εργοστασίων του εξωτερικού, τότε απαιτείται πιστοποίηση ISO
9001:2015 και για την εταιρεία που τα εισάγει, τα εμπορεύεται και τα υποστηρίζει
(ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού κτλ).

4.1.3 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. O Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν από
κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στον χώρο, να
υποβάλει για έγκριση δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, πρωτότυπα
ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές
προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να
πιστοποιεί ότι τα προς έγκριση υλικά ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της
Υπηρεσίας που τίθενται με την παρούσα. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει
να είναι αναλυτική και πλήρης, διαφορετικά δε θα εγκρίνονται. Διευκρινίζεται, ότι
στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι
πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι
ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

4.1.4 Ειδικότερα, θα αναφέρουν όνομα κατασκευαστή, χώρα
προέλευσης, μοντέλο και αριθμό καταλόγου, διαστάσεις, κατόψεις. Τα
υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του
κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης,
χαρακτηριστικές σταθερές, κτλ καθώς και τυχόν αποκόμματα καταλόγων με
πληροφοριακό υλικό.

4.1.5 Σε περίπτωση που τα υλικά απαιτείται να ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά DIN ή ΕΛΟΤ θα
κατατίθενται και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών σαν απόδειξη
καταλληλότητας.
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4.1.6 Οι απαιτούμενες απαιτήσεις δοκιμών τύπου (όχι σειράς) για
υλικά, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και με τη γραπτή κατάθεση του
κατασκευαστή, ότι βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά
των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται είναι του ιδίου
τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο εργοστασιακών
δοκιμών σειράς που έχουν υποστεί και ελεγχθεί.

4.1.7 Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και τα έξοδα δειγματοληψίας που
τυχόν απαιτηθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή και θεωρείται ότι
έχουν συμπεριληφθεί στη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του.

4.2 Ειδικές Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Υλικών

4.2.1 Στέγαστρο

Το προς προμήθεια στέγαστρο θα τοποθετηθεί όπισθεν
κτηρίου σε ήδη υπάρχον δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 12 Χ 5
m. Ο σκελετός του στεγάστρου, θα αποτελείται από κατάλληλες πρότυπες
χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης, σύμφωνα με τη στατική μελέτη εφαρμογής
που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή, η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα και
περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών
θα ακολουθούν τις ανοχές των DIN59411/78 / EN 10219-2. Η στέγη θα είναι
μονοκλινής με ανώτατο ύψος 2,80μ (πίσω πλευρά εφαπτόμενη στην τοιχοποιία
του κτηρίου) κατώτατο τουλάχιστον 2,20 ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
στάθμευση των οχημάτων καθώς και η επαρκής απορροή των όμβριων υδάτων.

Σε όλα τα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα, δοκίδες,
τεγίδες κτλ) αρχικά θα γίνει εφαρμογή με αντισκωριακό αστάρι αλκυδικών ρητινών
σε 2 στρώσεις, ώστε να επιτευχθεί η σωστή συγκόλληση του χρωματισμού στον
μεταλλικό σκελετό. Ακολούθως θα γίνει χρωματισμός με δύο στρώσεις
βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών. Όλα τα παραπάνω υλικά χρωματισμού θα
πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα πάντα και με τις οδηγίες και προδιαγραφές του
προμηθευτή τους.

Επιπλέον για την προμήθεια του στεγάστρου, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και οι κάτωθι περιορισμοί - προϋποθέσεις:

α. Αντοχή σε φορτία ανέμου σύμφωνα με την περιοχή
τοποθέτησης (θα εξαρτηθεί από τη στατική μελέτη).

β. Πιστοποιητικά κατασκευαστή και μελέτη κατασκευής,
CE δομικής μεταλλικής κατασκευής ή ο κατασκευαστής να έχει την υποχρέωση
έκδοσης CE για όλες τις κατασκευές του, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ΦΕΚ 1914/14.06.2012 στο οποίο
καθορίζεται ως υποχρεωτική και δεσμευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
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γ. Τυχόν ηλεκτροσυγκολλήσεις, θα υλοποιηθούν κατά ΕΝ
3834 & ΕΝ 5817. Τα πάχη των ραφών θα είναι ανάλογα με αυτά που επιβάλει η
μελέτη του στατικού υπολογισμού.

δ Η συναρμολόγηση όλων των υλικών θα γίνει με κοχλίες
8.8 (γαλβανισμένους) σύμφωνα με DIN.

4.2.2 Επικάλυψη στεγάστρου με φύλλα λαμαρίνας

Το στέγαστρο θα επικαλυφθεί με φύλλα γαλβανισμένης
λαμαρίνας, πάχους 0,5mm, τραπεζοειδούς διατομής. Η τοποθέτηση των φύλλων
θα γίνει με αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους και η στερέωσή τους επί του μεταλλικού
σκελετού, θα γίνει με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεταλλικών γαλβανισμένων
γάντζων και αυτοδιάτρητων βιδών. Τα παραπάνω συστήματα στερέωσης θα
φέρουν όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (κοχλίες, περικόχλια, μεταλλικές λάμες,
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης κτλ). Οι μεταλλικοί γάντζοι θα
χρησιμοποιηθούν για την επιπλέον στερέωση της επιστέγασης, λόγω ισχυρών
ανεμοπιέσεων που επικρατούν στην περιοχή. Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 10
γάντζοι ανά φύλλο λαμαρίνας. Λοιπά όπως ισχύουν στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-
02-03.

4.2.3 Μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 εργάσιμων
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να υποβάλει στην Υπηρεσία τη στατική μελέτη κατασκευής του στεγάστρου,
υπογεγραμμένη από αδειοδοτημένο διπλωματούχο Μηχανικό, κάτοχο όλων των
απαραίτητων αδειών του Ελληνικού Κράτους για την εκπόνηση αντίστοιχων
μελετών (επί αποδείξει).

4.2.4 Υπενθυμίζεται, ότι ο Προμηθευτής έχει ακέραια την ευθύνη
για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο με τις Προδιαγραφές, τη στατική μελέτη
και τους άλλους όρους δημοπράτησης, των υπεισερχόμενων στις εργασίες
υλικών.

4.2.5 Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη
χρησιμοποίησή τους αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο
για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και είναι
σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία,
δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα αυτού.



Α-1-5

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
(CPV: 44618340-0 Στέγαστρα)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€,
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (€,
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1

Στέγαστρο 4
θέσεων

διαστάσεων
12 Χ 5m

1 ……… ………

Σημείωση:

1) Όλα τα υλικά και εργασίες για την κατασκευή, προμήθεια και
τοποθέτηση του στεγάστρου, επιβαρύνουν τον Προμηθευτή, καθώς
και τυχόν μικροϋλικά που θα απαιτηθούν.

2) Η απαιτούμενη στατική μελέτη επιβαρύνει τον Προμηθευτή και
συμπεριλαμβάνεται στη συμβατική τιμή.

3) Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που τυχόν θα απαιτηθεί,
επιβαρύνουν τον Προμηθευτή και συμπεριλαμβάνονται στη
συμβατική τιμή.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

5.1 Όλες οι απαιτούμενες προκαταρτικές εργασίες για την τοποθέτηση
του στεγάστρου (εκσκαφές, κτλ), θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
παρούσα Τ.Π. και τις ισχύουσες ΕΛΟΤ ΤΠ. Ο προγραμματισμός των εργασιών
που θα εκτελούνται θα γίνεται σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Σταθμού RR
No.4, ώστε να μην επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία. Η ακριβής θέση
τοποθετήσεως του στεγάστρου, θα υποδειχθεί επί τόπου, σε συνεργασία
Υπηρεσίας και Προμηθευτή.

5.2 Επιπλέον με μέριμνα και δαπάνη του Προμηθευτή που
συμπεριλαμβάνεται στη συμβατική τιμή θα γίνουν τα παρακάτω:

5.2.1 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων
ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.2.2 Λήψη προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των χώρων εκτέλεσης εργασιών,
την ενημέρωση των χρηστών, τη σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του
εργοταξιακού χώρου, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και απομάκρυνση των
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παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των
εργασιών.

5.2.3 Διατήρηση, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών,
του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών
κλπ., καθώς και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές.

5.2.4 Πρόληψη και αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς καθώς
και κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς επί υφισταμένων κατασκευών κατά
την εκτέλεση των εργασιών ή τη διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Προμηθευτή,
που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή

6. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα
Μ.Α.Π. (προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιού κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ποδιών κατά ELOT EN ΙSΟ 20345, οφθαλμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
165). Θα τηρηθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται γενικά
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 «Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής» και ειδικά
στις ΕΛΟΤ ΤΠ κάθε επιμέρους εργασίας. Δεν θα απορρίπτεται πλεονάζον υλικό σε
οχετούς αύλακες όμβριων υδάτων κλπ και οι χώροι με το πέρας του έργου θα
παραδοθούν καθαροί. Το προσωπικό του Προμηθευτή θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας του ΠΒΚ.

7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

7.1 Εγγυήσεις

Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση ……………… (….) ετών για το υλικό,
για την άριστη εκτέλεση των εργασιών και δεσμεύεται ρητά για την αποκατάσταση,
με μέριμνα και δαπάνες που θα τον βαρύνουν αποκλειστικά, τυχόν φθορών που
θα προκύψουν, σε περίπτωση κακοτεχνίας ή αστοχίας υλικού και δεν θα
οφείλονται σε συνήθη χρήση. Οι εν λόγω φθορές θα πρέπει να αποκαθίσταται το
συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης.

7.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, έχοντας υπόψη της
τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, να προβεί στον έλεγχο των παρακάτω:

7.2.1. Αν τα προς χρησιμοποίηση υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις
της Υπηρεσίας όπως περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. (παράγραφος 4).

7.2.2. Αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες - εργασίες
από τον Προμηθευτή, όπως περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. (παράγραφοι 4 και
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5), χωρίς αποκλίσεις επ’ αυτών (εκτός αν έχουν υπάρξει διαφοροποιήσεις μετά
από έγκριση της Υπηρεσίας).

7.2.3. Αν το τελικό αποτέλεσμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τ.Π.
της Υπηρεσίας και των όρων της σύμβασης.

7.3 Διασφάλιση Ποιότητας

Τα προς χρησιμοποίηση υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά τα παρακάτω:

7.3.1. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.

7.3.2. Ο κατασκευαστικός τους οίκος θα είναι πιστοποιημένος κατά
ISO 9001:2015.

7.3.3 Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά (και
ελληνικά) πρότυπα καθώς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κ.λπ.),
Βρετανικά (BS κ.λπ.), Γαλλικά (FN κ.λπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM,NFPA
κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα Διεθνή (ISO κλπ.),
ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του
συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα
στην Τ.Π.

Θα διενεργηθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι, όσον αφορά στα υλικά και τις
εργασίες, όπως περιγράφονται στη παρούσα Τ.Π. και τους ισχύοντες Ελληνικούς
και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

7.4 Όροι Αποδοχής

7.4.1 Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου
ανταποκρίνονται στο σύνολό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Π., τα υλικά
και οι εργασίες θα παραλαμβάνονται.

7.4.2 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι κάποιο
υλικό είναι ακατάλληλο ή εντοπίσει κάποια κακοτεχνία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
να αντικατασταθεί το υλικό με άλλο κατάλληλο και να αποκατασταθεί η κακοτεχνία
με αποκλειστική δαπάνη του Προμηθευτή.

7.5 Υποχρεώσεις Προμηθευτή

7.5.1 Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων κατά την
Παραλαβή των Υλικών.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατά την
παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία τα κάτωθι:

α. Τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) στα οποία θα
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποίησε για τη
κατασκευή του στεγάστρου, καθώς και των κοχλιών σύνδεσης.
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β. Έγγραφη εγγύηση για το υλικό και την άριστη εκτέλεση
τοποθέτησης για …………. (…) χρόνια, σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 της
παρούσης.

γ. Στατική μελέτη κατασκευής, εκπονημένη σύμφωνα με
την παράγραφο 4.2.3 της παρούσας Τ.Π.

δ. Πιστοποιητικά κατασκευαστή, CE δομικής μεταλλικής
κατασκευής ή ο κατασκευαστής να έχει την υποχρέωση έκδοσης CE για όλες τις
κατασκευές του, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και το ΦΕΚ 1914/14.06.2012 στο οποίο καθορίζεται ως
υποχρεωτική και δεσμευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ε. Τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (AS BUILT), σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο cad).

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Ο Προμηθευτής θα απασχολήσει για τις εργασίες, προσωπικό της
επιχείρησής του ή προσωπικό συνεργαζόμενης στεγασμένης επιχείρησης.

8.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες
τοποθέτησης εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση των χρονικών ορίων, αυτή θα γίνεται
κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης ενημέρωσης και μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας.

8.3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και των εργασιών
τοποθέτησης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ, η οποία κατά την
παραλαβή θα προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους που περιέχονται
στην παρούσα Τ.Π.

8.4. Ο Προμηθευτής καθώς και το προσωπικό του, υποχρεούνται να
τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο στο Στρατόπεδο και
θα τους χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
Νόμου.

8.5. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν οι έλεγχοι που
περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. Επίσης θα προηγηθεί παραλαβή των
εργασιών, της γραπτής εγγύησης και των σχετικών εντύπων από την Επιτροπή
του ΠΒΚ, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.

8.6. Ο Προμηθευτής υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών
και αφού μελετήσει την παρούσα Τ.Π., να ζητήσει επεξηγήσεις ή λύσεις σε τυχόν
προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
εγκαταστάσεων του ΠΒΚ.
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8.7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο καθαρό
μετά το τέλος των εργασιών τοποθέτησης.

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δ΄ ΚΟΥ/ΔΝΤΡΙΑ

Υπλγός (ΥΠ) Κων/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων
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