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 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
Φ.600.1/463/135664/.2118 
 

TEXNIKH  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 
1.1 θνπφο 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηεο επηζηέγαζεο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ 
ζην Υ.Δ ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ (Υνξδάθη) Υαλίσλ.  

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα : 

 
 α. Σελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά-παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ, ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ηεο επηζηέγαζεο 
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ, ήηνη ηξαπεδνεηδείο ιακαξίλεο 
επηζηέγαζεο θαη ρξψκαηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 

 β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο ηνπνζέηεζεο ηεο επηζηέγαζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ θνξέα (ζθειεηνχ) ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο βαξέσλ 
νρεκάησλ ζην Υ.Δ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 
 

1.2 Τπάξρνπζα Καηάζηαζε 
 

Ο πξνο ζπληήξεζε ρψξνο ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ έρεη ζπλνιηθφ άλνηγκα 
40κ θαη 8κ βάζνο. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνπ ζηεγάζηξνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 
ζπλεκκέλα ζρέδηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάθνξεο κνξθέο δηαηνκψλ φπσο 
παξαθάησ: 

 ππνζηπιψκαηα χςνπο 4 κ νξζνγσληθήο δηαηνκήο. 

 ηνμσηά δπγψκαηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο κήθνπο 8κ. 

 ζηδεξνδνθνχο δηαηνκήο Ήηα (ΙΡΔ), 7 ζεηξέο ησλ 40 κ έθαζηε 

(ηεγίδεο). 

ηνλ παξαπάλσ κεηαιιηθφ θνξέα θαηφπηλ απηνςίαο, έρεη παξαηεξεζεί κηθξήο 
θιίκαθαο δηάβξσζεο-νμείδσζε, πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηηο κεηαιιηθέο δηαηνκέο 
θαη ζπλδέζεηο ηνπ.   
 
2.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε πεξηγξαθφκελε 
παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο, ζηελ παξνχζα ΣΠ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν.4412/16. 
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3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

 Πξνεξγαζίεο- Ιθξηψκαηα. 

 Δπηκειήο θαζαξηζκφο φισλ ησλ νμεηδσκέλσλ-ζθνπξηαζκέλσλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Τδξνβνιή -θαζαξηζκφο- πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ 

 Δθαξκνγή ππνζηξψκαηνο 

 Υξψζεηο κε βεξληθφρξσκα δηαιχηε 

 Δπηζηέγαζε κε θχιια ηξαπεδνεηδνχο ιακαξίλαο 
 

4.  ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα ΣΠ, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 
Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαηά 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή 
νδεγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, εθ' 
φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ: 

 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 
1501-03-05-02-03 Δπηζηεγάζεηο κε ραιπβδφθπιια κε ηξαπεδνεηδήο λεπξψζεηο 

πξνο ηα άλσ ρσξίο ζεξκνκφλσζε 
1501-03-10-03-00 Υξσκαηηζκνί θαη πξνζηαζία ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 
1501-14-01-04-00 Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελεο ζε 

δηάβξσζε 

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

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 

 
θαη επηπιένλ ηα θάησζη επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο 

 

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.  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» ). 
 
5.1.2 Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο 
ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή 
παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηνλ ρψξν, λα 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 δλ 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 Υψξνπ εθηφμεπζεο ηνπ ΠΒΚ ζηε πεξηνρή Υνξδαθίνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη ε 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ 
ην ΠΒΚ. 

 
5.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ Υξσκαηηζκνχ 
 
            5.2.1 Όια αλεμαηξέησο ηα ρξψκαηα θαη ηα είδε ρξσκαηηζκνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο, αξίζηεο πνηφηεηαο, επξσπατθψλ 
εξγνζηαζίσλ, αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο, πνπ λα θπθινθνξεί επξέσο ζηελ αγνξά 
θαη απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  

 
            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  ηεο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-03-00 
(Υξσκαηηζκνί θαη πξνζηαζία ζηδεξψλ επηθαλεηψλ) θαη ησλ παξαπνκπψλ ηεο. 
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            5.2.4 Πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα (Αληηζθσξηαθφ Αζηάξη δηαιχηε) 
  

Σαρπζηέγλσην ηζρπξφηαην αληηζθσξηαθφ αζηάξη αιθπδηθψλ 
ξεηηλψλ πνπ πεξηέρεη κε ηνμηθά αληηζθσξηαθά πηγκέληα. Να παξνπζηάδεη ηζρπξή 
πξφζθπζε, κεγάιε ειαζηηθφηεηα  θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνζηαζία 
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη γεληθά ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ. ηελ εθαξκνγή ηνπ λα 
έρεη καιαθφ – νκνηφκνξθν άπισκα θαη εχθνιν δνχιεκα. Να εθαξκφδεηαη κε ξνιφ, 
πηλέιν θαη πηζηφιη. 

 
            5.2.5 Βεξληθφρξσκα αιθπδηθψλ ξεηηλψλ 

 
Βεξληθφρξσκα αιθπδηθψλ ξεηηλψλ ζε ρξσκαηηζκφ επηινγήο 

ηεο Τπεξεζίαο. Να παξνπζηάδεη ηζρπξή πξφζθπζε, κεγάιε ειαζηηθφηεηα  θαη λα 
είλαη θαηάιιειν γηα ηε βαθή εμσηεξηθψλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη γεληθά 
ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, κε κεγάιεο αληνρέο ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηελ 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ην πιχζηκν. ηελ εθαξκνγή ηνπ λα έρεη καιαθφ – 
νκνηφκνξθν άπισκα, εχθνιν δνχιεκα θαη κεγάιε θαιππηηθφηεηα. Να εθαξκφδεηαη 
κε ξνιφ, πηλέιν θαη πηζηφιη. 

 

εκείσζε: Όια ηα αλσηέξσ πξνζθεξόκελα πιηθά  (Αζηάξη, Υξώκαηα), 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. 
 

5.3 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο  Τιηθψλ  Δπηθαιχςεσλ 
 
5.3.1 Σξαπεδνεηδήο ιακαξίλα 
 

Γαιβαληζκέλε  ιακαξίλαο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, πάρνπο 
0,5 mm ησλ 5,8 kg/m2 κε σθέιηκν κήθνο 0,75κ (θαζαξή θάιπςε). Η ιακαξίλα ζα 
είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε κε ηελ άλσ πιεπξά ζε απφρξσζε θφθθηλε  (RAL 
3013). Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο θνπήο (πιάηνο) θάζε θχιινπ ιακαξίλαο ζα είλαη 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΡΩΜΑΣΩΝ- 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (Π1) 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 
(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 
Αληηζθσξηαθφ Αζηάξη 
δηαιχηε ζπζθεπαζία 

2,5 lt 

 
ΣΔΜ 

 
20 20,00 400,00 € 

2 

Βεξληθφρξσκα 
αιθπδηθψλ ξεηηλψλ 

ζε επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο 

ζπζθεπαζία 2,5 lt 

ΣΔΜ 40 30,00 1.200,00€ 

3 

Γαιβαληζκέλε  
ιακαξίλαο 

ηξαπεδνεηδνχο 
δηαηνκήο, πάρνπο 0,5 

mm ησλ 5,8 kg/m2 

m2 370 8,12 3.004,40€ 

    ΤΝΟΛΟ 4.604,40€ 

 
6.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 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 
ηε Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. 
 
 6.1  πληήξεζε Μεηαιιηθνύ Τπόζηεγνπ- Υξώζε- Επηζηέγαζε 
 

6.1.1. Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
 
Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ, 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.    
    

6.1.2.  Πξνεξγαζία 
 
Όπνπ απαηηεζεί, ζα θιαδεπηνχλ νη ζάκλνη θαη ηα θαιισπηζηηθά θπηά, 

ηα νπνία εκπνδίδνπλ ζηηο κεηέπεηηα εξγαζίεο ησλ ζπληήξεζεο. 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. 
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6.1.3.  Καζαξηζκφο κεηαιιηθνχ ππφζηεγνπ 
 

Λφγσ ησλ  νμεηδψζεσλ-δηαβξψζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 
ζηηο κεηαιιηθέο δηαηνκέο θαη ζπλδέζεηο ηνπ θνξέα, ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο 
φισλ ησλ νμεηδσκέλσλ-ζθνπξηαζκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κε κεραληθά κέζα 
ηξίςηκν κε ζπξκαηφβνπξηζα, γπαιφραξην, πδξνβνιή κέζεο πίεζεο κε δηαβξσηηθφ 
κέζν ή ακκνβνιή εάλ ρξεηαζηεί ζε πεξίπησζε εθηεηακέλεο δηάβξσζεο. Μεηά  ζα 
αθνινπζήζεη πδξνβνιή, κε θαηάιιειε πίεζε, φισλ ησλ δηαηνκψλ ηνπ θνξέα ψζηε 
λα θαζαξηζηνχλ πιήξσο νη επηθάλεηεο θαη λα απνκαθξπλζνχλ ε ζθνπξηά θαη ε 
ζθφλε, νη ξππνγφλεο νπζίεο θαη πηζαλέο παιηέο επηζηξψζεηο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 
πξέπεη λα δνζεί ζηηο ζέζεηο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ κεηαιιηθνχ θνξέα (θνριίεο, 
πεξηθφριηα, πεξηνρέο ζπγθφιιεζεο, θιπ.) θαη λα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο θαη 
πδξνβνιή ζε φιεο ηηο κεηαιιηθέο δνθνχο (ππνζηπιψκαηα, δπγψκαηα, κεθίδεο θαη 
ηεγίδεο,) θαη φπνπ γεληθά παξνπζηάδεηαη δηάβξσζε. ε πεξίπησζε εθηεηακέλεο 
δηάβξσζεο ησλ πιηθψλ ζχλδεζεο ηνπ θνξέα (θνριίεο, πεξηθφριηα) απηά ζα 
αληηθαζίζηαηαη κε λέα γαιβαληζκέλα (θνριίεο 8.8 ζχκθσλα κε ην DIN 96). ηελ 
πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα δηάζεζε λεξνύ από ηνλ πάξνρν 
θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απόλεξσλ ηεο πδξνβνιήο. 

 
6.1.4. Δθαξκνγή αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη ρξσκαηηζκφο 

 
Σν αξγφηεξν εληφο 3 σξψλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ ζα γίλεη εθαξκνγή κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη αιθπδηθψλ ξεηηλψλ ζε κηα 

ζηξψζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζπγθφιιεζε ησλ λέσλ ζηξψζεσλ 

ρξσκαηηζκνχ ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Αθνινχζσο ζα γίλεη ρξσκαηηζκφο κε δχν 

ζηξψζεηο βεξληθνρξψκαηνο αιθπδηθψλ ξεηηλψλ. Όια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζχκθσλα πάληα θαη κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνκεζεπηή ηνπο. 

 
6.1.5.Δπηθάιπςε ζηεγάζηξνπ κε θχιια ιακαξίλαο. 

 
   Σν ζηέγαζηξν ζα επηθαιπθζεί κε θχιια γαιβαληζκέλεο 
ιακαξίλαο, πάρνπο 0,5mm,  ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο. Η ηνπνζέηεζε ησλ θχιισλ 
ζα γίλεη κε αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ηνπο θαη ε ζηεξέσζή ηνπο επί ηνπ 
ππάξρνληνο κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ, ζα γίλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 
κεηαιιηθψλ γαιβαληζκέλσλ γάληδσλ θαη απηνδηάηξεησλ βηδψλ. Σα παξαπάλσ 
ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο ζα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα (θνριίεο, 
πεξηθφριηα, κεηαιιηθέο ιάκεο, ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θηι). Οη 
κεηαιιηθνί γάληδνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηπιένλ ζηεξέσζε ηεο 
επηζηέγαζεο, ιφγσ ηζρπξψλ αλεκνπηέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Θα 
ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 12 γάληδνη αλά εμάκεηξν θχιιν ιακαξίλαο. Λνηπά 
φπσο ηζρχνπλ ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-05-02-03. 
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ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (Π2) 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 
(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

Τπεξεζίεο επηζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 

θηεξίνπ 

Σεκ 1 5.395,60€ 5.395,60€ 

    ΤΝΟΛΟ 5.395,60€ 

 
εκείσζε: 

α.    Όια ηα αλσηέξσ πιηθά ηνπ πίλαθα (Π1), ζα παξαδνζνύλ ζηνλ 
Πάξνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ από ηελ Τπεξεζία. 
Σπρόλ άιια πιηθά όπσο πρ δηαιύηεο, ηα πιηθά ζηεξέσζεο ιακαξίλσλ θηι. 
πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζίεο, ζα είλαη επηινγήο 
ηεο Τπεξεζίαο από θαηαιόγνπο θαη δείγκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηελ 
Τπεξεζία θαη  επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν. 
 

β.    Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο θνπήο (πιάηνο) θάζε θύιινπ ιακαξίλαο 
από ηνλ Πξνκεζεπηή, ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαηόπηλ 
αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο από ηνλ Πάξνρν εξγαζηώλ, γηα ηελ έληερλε θαη 
νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε απηώλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο 
θαη ηεο Επηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ 
Κξάηνπο. 

 
 γ. Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ ζα απαηηεζεί, 
επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο. 
 

δ. Επηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κε επζύλε ηνπ Παξόρνπ, 
νπνηνδήπνηε από ηα ρνξεγνύκελα πιηθά θαηαζηεί άρξεζην (πρ. ιάζνο 
ππνινγηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ θνπήο ησλ θύιισλ ιακαξίλαο), ηόηε ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ κε όκνην, επηβαξύλεη ηνλ Πάξνρν. 
 
7.   ΟΡΟΙ 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 ELOTEN 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. 
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8. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 
 

8.1      Εγγπήζεηο  
 

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 ζηελ επηζηέγαζε θαη 
ηνπο ρξσκαηηζκνχο θαη ελ γέλεη ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηέιεζε θαη δελ 
ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 

 
8.2       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

 
Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα νξηζηεί κε 

κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ 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 θαζψο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξνχζαο Σ.Π.  
                  8.2.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πάξνρν, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π, ρσξίο απνθιίζεηο επ’ απηψλ 
(εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο).  
 

       8.2.3. Αλ ηα κηθξνυιηθά (δηαιχηεο, πιηθά ζηεξέσζεο ιακαξίλαο, θνριίεο 
θηι) 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 θαη ε επηθάιπςε ηνπ ππνζηέγνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
8.3        Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
       Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά: 
 

 8.3.1.  Να θέξνπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

 8.3.2. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001:2015 θαη ISO 14001 (ην ISO 14001 αθνξά ηα ρξψκαηα-ππνζηξψκαηα θηι).  
 
 8.3.3. 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. 
 
 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 ζηηο 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 ηηο 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. Ιδηαίηεξα γηα ηα ρξψκαηα – 
ππνζηξψκαηα θηι. 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) 

 Απόδνζε: θαη΄ ειάρηζηνλ 9 ± 1 m2/lt αλά ζηξψζε γηα 
πάρνο μεξνχ θηικ 45 ± 5 

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

 Ιμώδεο: poise (ISO 2884.02-03) 

 PH 

 ηεξεάθ.β: % (θαηά ΔΛΟΣ ENISO 3251-03) 

 ηεξεά θ.ν: % (ISO 3233-98) 

 ΠΟΕ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Ελώζεηο) 

 ηηιπλόηεηα: ΔΛΟΣ ENISO 2813-99 

 Αληνρή ζε δηαιύηεο (λεξό, ιάδη, πεηξέιαην): θαηά 

ΔΛΟΣ EN ISO 2812.01-95 
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 Επηηαρπλόκελε γήξαλζε κε αθηηλνβνιία UV: θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9227-06 

 
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. 
 
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηδίνπ θαηά ISO 9001:2015 απφ δηαπηζηεπκέλν εμσηεξηθφ 
θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
 

        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, βάζεη 
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 πιηθψλ-κηθξνυιηθψλ 
(δηαιχηεο, πιηθά ζηεξέσζεο ιακαξίλαο, θνριίεο θηι) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηδίνπ ζε  ζχζηεκα  δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

θαηά ISO 9001:2015. 
 
    δ. Δπηπιένλ γηα  ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ν θάζε 
ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο, ψζηε λα ιάβεη  γλψζε ησλ επηηφπησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθψλ θαη λα ιάβεη  ππφςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φια ηα  δεδνκέλα εθείλα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην 
δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 

 
8.5.3   Παξάδνζε Εγγξάθσλ - Εληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 

Τιηθώλ. 
 

                              Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 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 ζηελ Τπεξεζία.  
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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. 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 ΠΒΚ ζηε πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ εληφο 10 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.  

 
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. 
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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 ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 

 
9.10. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ΣΠ θαη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

 
9.11. Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ.  
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