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9.      ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

10.    ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΟ) αθνξά ζηηο εξγαζίεο Καηαζθεπήο 
Σέληαο ζηνλ εμψζηε ηεο Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΗΑ». 

2. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 Όιεο νη πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ΣΠ εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ. Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
θαη αθνχ κειεηήζεη ηελ παξνχζα ΣΠ, λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή ιχζεηο ζε ηπρφλ 
ηερληθά πξνβιήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Σκήκα Σερληθψλ Μειεηψλ ηνπ 
ΠΒΚ. 

3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Πξνεξγαζίεο- Ηθξηψκαηα 

 Σνπνζέηεζε Μεηαιιηθνχ θειεηνχ Σέληαο 

 πγθφιιεζε κεηαιιηθψλ δηαδνθίδσλ ζηελ θνξπθή ηνπ ζθειεηνχ. 

 Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ θνηινδνθψλ 

 Σνπνζέηεζε (πιέμε ) παληνχ ζηηο δηαδνθίδεο θαη αγθχξσζε απηνχ.  

 
4.  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 
 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα θαη ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη 
πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ: 

 

 ΔΛΟΣ ΔΝ σο θάησζη πίλαθαο: 

 

α/α  ΔΛΟΣ ΔΝ Πεπιγπαθή 

ΔΝ 388 Protective gloves against mechanical risks – Γάληηα 
πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ. 

ΔΝ 397 Industrial safety helmets – Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

ΔΝ ISO 20345 Personal protective equipment – safety footwear – 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

ΔΝ 165 Personal eye protection – Μέζα αηνκηθήοπξνζηαζίαο 
καηηψλ. 
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ΔΛΟΣ ΣΠ  σο θάησζη πίλαθαο: 

 
5. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

 α. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 (1)  Όια ηα πιηθά θη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο 
πνηφηεηαο, πξντφληα γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) , ή 
ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ (EFTA), ρσξίο ειαηηψκαηα θαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαθέξνπλ φλνκα θαηαζθεπαζηή, 
ρψξα πξνέιεπζεο, κνληέιν θαη αξηζκφ θαηαιφγνπ, ζηνηρεία θαη ειεθηξηθέο 
απαηηήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, δηαζηάζεηο, θαηφςεηο. Σα 
ππνβαιιφκελα ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, θακπχιεο απφδνζεο, 
ραξαθηεξηζηηθέο ζηαζεξέο θ.ιπ., θαζψο θαη ηπρφλ απνθφκκαηα θαηαιφγσλ κε 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

  (2)  Οη θαηαζθεπέο ζα είλαη ζηηβαξέο θαη θαιαίζζεηεο ζχκθσλεο κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο, ζπκκνξθσκέλεο ζηηο ΣΠ, ρσξίο πξφρεηξεο ιχζεηο. 

  (3)  Διαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ππέζηε δεκηέο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα αληηθαηαζηαζεί κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

  (4)  Ο αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα θέξεη ηελ απφιπηε θαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα 
πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

  (5)  Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
αλάδνρνο ζα είλαη έκπεηξν θαη ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο εξγαζίαο απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο. Δπηπιένλ, ζα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ 
αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

  (6)  Ο θαηαζθεπαζηήο ζα θξνληίδεη νη εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ 
φριεζε (ζφξπβν, ζθφλε θιπ.), λα γίλνληαη ζε ψξεο ή κε ηξφπν ψζηε λα κελ 
παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 
Γηεπζπληή ηεο Λέζρεο. 

  (7)  ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, ζα πεξηιακβάλνληαη 
φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ, αιιά θαη φιεο νη 

α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-07-14-01-00 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο 

1501-01-03-00-00  Ηθξηψκαηα 

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

1501-15-04-01-00 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηηο θαηεδαθίζεηο - θαζαηξέζεηο 
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απαηηνχκελεο κηθξφηεξεο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε 
πεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

  (8)  Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή, ν 
θαηαζθεπαζηήο ζα θξνληίδεη νη ρψξνη ηνπ θηεξίνπ λα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ 
θάζε άρξεζην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

  (9)  Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν δηάζηεκα απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηνλ 
αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ, ιφγσ θαηξηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ, ε εξγαζία ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη αδχλαηε ή επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε πνηφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ. 

  (10)  Υξφλνη εγγχεζεο: 

   (α)  Δξγαζίεο: 15 κήλεο 

   (β)  Σεληφπαλα: 5 ρξφληα 

   (γ)  ηνηρεία ζηδεξνθαηαζθεπήο: 5 ρξφληα 

   (δ)  Αληαιιαθηηθά γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε λα ππάξρνπλ θαη λα 
παξέρνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

  (11)   Όπνπ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζα 
γίλνληαη δεθηέο πηζηνπνηήζεηο βάζεη ΔΝ αιιά θαη έγθπξσλ Δζληθψλ Καλνληζκψλ 
(ΔΛΟΣ, BSθηι.) 

  (12)   Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζα γίλεη εθάπαμ, κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαη αθνχ πξψηα παξαιεθζεί απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπ. 

 
 
6. ΥΔΓΙΑ  
 
 Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
ησλ παξαπάλσ, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ρέδηα θαη ηηο ΣΠ ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
 Σα ζρέδηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο έρνπλ φπσο 
παξαθάησ: 
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Υ–1 :  Φάζα ηέληαο (Γηαδνθίδεο επί ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε πιέμε ηεο ηέληαο)  

 
 

 6κ 
 
                                                 6κ 
 

Υ– 2 :  Μνλφ Φάηλσκα ηέληαο 
 
 

        6κ 
 

18κ 

Υ– 3 :  Σξηπιφ θάηλσκα ηέληαο 
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Υ– 4 :  Σειηθή εηθφλα κε πιεθηφ παλί. 
 
 
7. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηνλ εμψζηε ηεο 
Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΗΑ», ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 

 

 

Δικ – 1, 2 :  Δμψζηεο Λέζρεο 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

8. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εξγαζία. Οη εξγαζίεο ζα 
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εθηειεζηνχλ ζε ζεηξά πνπ ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπίβιεςε θαη 
αλαιφγσο ησλ ηξερνπζψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο. 

 8.1 Πποκαηαπηικέρ επγαζίερ 

 Ο θαηαζθεπαζηήο, αθνχ εμαζθαιίζεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζα πξνβεί, εθφζνλ 
απαηηεζεί, ζηελ ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ. Απηά ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο «Γ» ηεο 
πξνδηαγξαθήο 1501-01-03-00-00 (Ηθξηψκαηα) γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζηαηηθή 
κειέηε, πιελ φκσο απαηηείηαη βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ (γηα ηα κεηαιιηθά) θαη 
βεβαίσζε πιεξφηεηαο θη επζηάζεηαο απφ κεραληθφ ηνπ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη νη δε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ 
ζχκθσλα κε ηελ ίδηα. Σα ηθξηψκαηα δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε 
ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα νηθεία άξζξα ηηκνινγίνπ.      

 8.2. Σοποθέηηζη Μεηαλλικού κελεηού Σένηαρ. 

 Γηα θάζε ζθειεηφ ζα δηαηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πάθησζεο επί 
ηεο βάζεο (δάπεδν), απφ θαηαθφξπθε (ηνίρνο), απφ νξηδφληηα (καξθίδα), θαηά 
πεξίπησζε επηθάλεηα, φπσο θαη ηα απαηηνχκελα παξειθφκελα θαη κηθξνυιηθά 
πάθησζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ζηήξημεο. Ζ ζηήξημε ζα είλαη 
ζηηβαξή θαη ζα εθηειεζηεί ζε αλζεθηηθή επηθάλεηα (ζηνηρείν απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα). Οη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, έπεηηα απφ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο.  

Όιεο νη ζσιελσηέο δηαηνκέο ζα είλαη ηαπσκέλεο ζηα άθξα ηνπο. 

 8.3. ςγκόλληζη Μεηαλλικών Γιαδοκίδων ζηην Κοπςθή ηος ζκελεηού. 

 Ζ ζπγθφιιεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο ζα γίλεη κε απφιπηε 
ιεπηνκέξεηα, κε ζπξξαθή κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηελ χπαξμε θελνχ πνπ ζα 
πξνθαιέζεη εηζξνή πδάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηινδνθψλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 
ιείαλζε κε ηξνρφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα εληαίν απνηέιεζκα κε απφιπηα ιείεο 
επηθάλεηεο. 

 8.4 Υπωμαηιζμοί Μεηαλλικών Κοιλοδοκών 

 Αθνχ νινθιεξσζεί ε πάθησζε θαη ε ζπγθφιιεζε, ζα αθνινπζήζεη ε 
επάιεηςε κε εηδηθφ κίλην κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα βαθή κε 
ειαηφρξσκα ζε δχν (2) ζηξψκαηα. Ζ απφρξσζε ηνπ ειαηνρξψκαηνο ζα θαζνξηζηεί 
απφ ηελ επηηξνπή επίβιεςεο εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 8.5. Σοποθέηηζη (πλέξη) Πανιού ζηιρ Γιαδοκίδερ και Αγκύπωζη αςηού 

 Σν παλί ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  

  (α)  Να είλαη κνλφρξσκν, ζε απφρξσζε πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ 
Τπεξεζία απφ θαηάινγν δηαζέζηκσλ ρξσκάησλ. 

  (β)  Βάξνο ηνπιάρηζηνλ 800 γξ./ηκ. 

  (γ)  Να είλαη δηπιήο επίζηξσζεο κε αληνρή: 
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   (1) ε ζρίζηκν 250 DAN/5 cm   

   (2) ε ηξάβεγκα 250 DAN/5 cm   

  (δ)  Να είλαη αδηάβξνρν  

  (ε)  Να είλαη αδηαπέξαζην ζε UV αθηηλνβνιία 

  (ζη)  Αλαθιεμηκφηεηα: Β1 . 

  (δ)  Πάρνο: ηνπιάρηζηνλ  0,65 mm 

  (ε)  Να έρεη εγγχεζε 5 εηψλ 

   (ζ)  Να είλαη 100 % PVC  

  (η)  Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία απφ -30 έσο +70oC  

Ζ πιέμε ηνπ παληνχ κεηαμχ ησλ δηαδνθίδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν πξνθεηκέλνπ 
λα επηηπγράλεηαη: 

  (ηα)  Απνζπκπίεζε ηνπ θνξηίνπ αέξα πνπ ζσξεχεηαη ζηελ ηέληα ψζηε 
λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ. 

  (ηβ)  Αλαλέσζε ηνπ αέξα κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

  (ηγ). Απμεκέλε ζεξκνπεξαηφηεηα, ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο κέξεο ηνπ 
θαινθαηξηνχ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγείηαη κηα επράξηζηε αίζζεζε ζην πξνζσπηθφ 
πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ηέληα. 

 8.6 Αποκαηάζηαζη Δπισπιζμάηων 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζθειεηνχ, ζε 
πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ βιάβεο ή θζνξέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη ηεο 
επηθάιπςεο απηνχ, απηέο ζα απνθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε 
θαηάιιεια επηρξίζκαηα θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 
επίβιεςεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα εληαίν θαη αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 

         8.7 Λοιπέρ Καηαζκεςαζηικέρ Λεπηομέπειερ 

    Ο θαηαζθεπαζηήο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλάδνρν ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ΠΒΚ , 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά ηνπ ζθειεηνχ νη απαξαίηεηεο 
θαισδηψζεηο ειεθηξηζκνχ γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο ηέληαο αιιά θαη γηα πηζαλέο 
αλακνλέο ζε αλεκηζηήξα ή νηηδήπνηε άιιν απαηηήζεη ε επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνλ Γληε ηεο Λέζρεο «ΑΣΔΡΗΑ» . 
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9.  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ – ΠΑΡΟΥΟΤ 

Κάζε ππνςήθηνο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 

έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

(α)  Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη 

θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. 

(β)  Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ 

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

(γ)  ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα πιηθψλ. 

(δ)  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηηο εγγπήζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ  

, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξ. 5.α. (10). 

(ε)  Ο Καηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην Φχιιν πκκφξθσζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα Α-

11, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά σωπίρ Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ.  

10. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

(α)  Ο θαηαζθεπαζηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο 

ηνχ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ 

ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

(β)  Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο δέθα (10) 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. 

(γ)  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.           

(δ)  Ζ 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 Σ.Π. 

 
(ε)  Ο θαηαζθεπαζηήο 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. 

(ζη)  Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
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εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο.  

9.   Όποι Τγιεινήρ και Αζθάλειαρ 

 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 EΛOT EN ΗSΟ 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 θ.ιπ. θαη νη ρψξνη κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ ζα 
παξαδνζνχλ θαζαξνί. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ ΠΒΚ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

                                                                                    Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Πποζθέπων 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

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

απόλςηη ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ). 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ 

ΣΠ. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε 

παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΟΤΝ 

ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη 

ςποσπεωηικά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε 

παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 
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γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα 

ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 

Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο ΣΠ. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - 

Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο ΣΠ, λα δίλνληαη 

ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο ΣΠ. 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 

 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ Κ 

 


