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ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.  ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαογηα ηελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά πιηθψλ ζε 
ρψξν ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπεηαζκάησλ απφ δηπιή γπςνζαλίδα ζε 
ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ Μ-502 (σο ζπλεκκέλα ζρέδηα).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  

α. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε επηά (7) εζσηεξηθψλ ζπξψλ. 

β. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη παξάδνζε, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (θφιιεο 
πιαθηδίσλ , πιαθίδηα θηι). 

γ. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη παξάδνζε πιηθψλ γπςνζαλίδαο θαη 
παξειθφκελσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ. 

δ. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά θαη παξάδνζε, ειεθηξνινγηθνχ - δηθηπαθνχ 
πιηθνχ. 

ε. Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπεηαζκάησλ απφ 
γπςνζαλίδα. 

1.2  Ο Πξνκεζεπηήο (εθφζνλ έρεη ηελ επζχλε θαη ηεο ηνπνζέηεζεο) θαη ν 
Πάξνρνο ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, αθνχ έρεη επηζθεθζεί 
ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη έρεη κειεηήζεη ηελ παξνχζα, λα δεηήζεη 
επεμεγήζεηο ή θαη ιχζεηο ζε ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα απφ ηελ 
αξκφδηα επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ ΠΒΚ. 

2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Ζ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, 
ζηελ παξνχζα ΣΠ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

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: 

 
α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 

1501-03-08-01-00 Ξχιηλα Κνπθψκαηα 

ΔΛΟΣ EN 520:2005 Γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΔΛΟΣ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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4.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθώλ 

           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 
πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ. 

                      4.1.2 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.  

                     4.1.3 Ζ 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 ζην ρψξν, 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. Ζ 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. 

         4.1.4   Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ 
θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί 
απφ ηελ Τπεξεζία. 

4.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο -  Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ 

  4.2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εζσηεξηθώλ ζπξώλ Laminate (κε 
ηνπνζέηεζε) 

 Θχξεο laminate αλνηγφκελεο δηαζηάζεσλ 90Υ215cm.  
κε θάζα δηαζηάζεσλ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (10cm έσο 13,5cm). 

 Δλδηάκεζα ησλ επελδχζεσλ ηνπ θχιινπ λα δηαζέηεη 
ερνκνλσηηθή ραξηνθπςέιε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35mm εκπνηηζκέλε κε ξεηίλε. 

 MDF πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 mm επελδπκέλν κε 
laminate A΄ πνηφηεηαο 0,2mm. 

 MDF πάρνπο 3,2mm θαη πιάηνο 10cm θνιιεκέλν δεμηά 
θαη αξηζηεξά ηεο πφξηαο, επελδπκέλν κε laminate A΄πνηφηεηαο 0,2mm. 

 Πεξηκεηξηθή ιεπθή μπιεία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35 mm x 
35 mm (fingerjointed) κε εζσηεξηθή ελίζρπζε ζην ζεκείν ηεο θιεηδαξηάο θαη ζην 
θάησ κέξνο ηνπ ζπξφθπιινπ. 

 Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο επέλδπζεο θαη ηεο θάζαο ζα 
γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 
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 Κάζσκα απφ πξνθίι αινπκηλίνπ βακκέλν κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή, γηα πάρνο ρσξίζκαηνο μεξάο δφκεζεο 10cm έσο 13,5cm 
(επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο), κε πεξηκεηξηθφ ιάζηηρν EPDM γηα κείσζε ζνξχβνπ θαη 
ζηεγάλσζε. Δπηπξφζζεηα ζα θέξεη ζην χςνο ησλ κεληεζέδσλ, εξγνζηαζηαθά 
ηνπνζεηεκέλεο πιάθεο ελίζρπζεο ψζηε λα δηνρεηεχεηαη ην θνξηίν ηνπ ζπξφθπιινπ 
ηδαληθά ζηελ ππνθαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ.   

 Σξεηο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ ξπζκηδφκελνη ζην 
χςνο θαη ην πάηεκα ηνπ θχιινπ κε ηελ θάζα. 

 Κιεηδαξηά πνκφινπ INOX – ΜΠΡΟΝΕΔ (θαηφπηλ 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) φπσο παξαθάησ: 

 Να δηαζέηεη κπνπηφλ κέζα-έμσ. 

 Δμσηεξηθά λα θιεηδψλεη-μεθιεηδψλεη κε θιεηδί, 
απφ κέζα κε δηαθφπηε. 

 Kαπάθηα θαη κπνπηφλ κφλν ζε καχξν πιαζηηθφ.    

 Θα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 2 θιεηδηά. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα».  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλ LAMINATE, ζα γίλεη φηαλ 
νινθιεξσζνχλ φιεο νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ 
θάζε ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο κε κέξηκλά ηνπ, πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ησλ 
ζπξψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ 
εξγαζηψλ θαη λα θαζνξίζεη ηπρψλ απαηηήζεηο φπσο δηαζηάζεηο αλνηγκάησλ, γηα ηελ 
άξηηα θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ (θαηαζθεπή ηνηρνπεηαζκάησλ γπςνζαλίδαο), νπδεκία άιιε παξέκβαζε 
ζα επηηξέπεηαη.  

Ζ Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο. 
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ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΤΡΧΝ ΜΔ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  (Π1) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 
ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 

Θχξεο laminate 
αλνηγφκελεο 

δηαζηάζεσλ 90Υ215 
σο ΣΠ 

Σεκ. 7 420,00 2.940,00 44221000-5 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (Π1) 2.940,00  

 

4.2.2 Κεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο 

   Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε 
εζσηεξηθφ ρψξν, θεξακηθά, κνλφππξα, ιεπθήο κάδαο, αλπάισηα κε αδξή επίπεδε 
επηθάλεηα (ηχπνπ γξαλίηεο), κε πςειέο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο, κε πςειή αληνρή 
ζηε ράξαμε θαη ηξηβή, αληηνιηζζεξά, κε κεδεληθή απνξξνθεηηθφηεηα, αξίζηεο 
πνηφηεηαο, Group 4, πάρνπο ~9ριζη. Ζ απφρξσζε, ην ζρέδην θαη νη δηαζηάζεηο ζα 
είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαηφπηλ δεηγκάησλ ή/θαη πξνζπέθηνπο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

    Ο αξκφζηνθνο ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη έγρξσκνο, «ιεπηφο», 
εληζρπκέλνο κε αθξπιηθέο πνιπκεξηθέο ξεηίλεο, αλζεθηηθφο ζηελ πγξαζία θαη ηελ 
ηξηβή, πδαηνζηεγνχο αξκνιφγεζεο θαηάιιεινο γηα ρψξνπο πγηεηλήο ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5kg. Απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ θφιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ζε 
κνξθή ζθφλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζε δάπεδα, 
εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, κε άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, ειαζηηθφηεηα θαη 
πνιχ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, κε πςειέο κεραληθέο αληνρέο. 

Δπαιεηθφκελν πνιπκεξηθφ θνλίακα ζε κνξθή ζθφλεο, κε 
ραιαδηαθά αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ άξηζηεο 
πνηφηεηαο (ραιαδηαθφ αζηάξη). Καηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε εζσηεξηθνχο θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε ηνίρνπο θαη δάπεδα. Λεηηνπξγία σο γέθπξα πξφζθπζεο 
γηα ηε δεκηνπξγία αδξήο επηθάλεηαο ζε ιείεο ή κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο. 
Ηζρπξή πξφζθπζε θαη αληνρή ζηελ πγξαζία, δηαζθαιίδνληαο άξηζηε αγθχξσζε 
θάζε θπζηθνχ ή ηερλεηνχ νξπθηνχ ππνζηξψκαηνο θαζψο θαη θάζε ηχπνπ 
θνληάκαηνο.  
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ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ (Π2) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 
ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 Πιαθίδηα Γαπέδνπ m2 150 18,00 2.700,00 44111700-8 

2 
Έγρξσκνο 

αξκφζηνθνο ζε 
ζπζθεπαζία 5 Kgr 

Σεκ. 17 10,00 170,00 44111000-1 

3 
Κφιια πιαθηδίσλ A΄ 
πνηφηεηαο ησλ 25 kg 

(ζαθηά) 
Kg 750 0,90 675,00 44111000-1 

4 
ηαπξνί ηνπνζέηεζεο 

πιαθηδίσλ (2 ριζη) 
(ζπζθεπαζία 500 ηεκ.) 

Σεκ. 2 10,51 21,02 44111000-1 

5 
Υαιαδηαθφ αζηάξη A΄ 
πνηφηεηαο ησλ 5 kg 

(ζαθηά) 
Σεκ. 8 10,00 80,00 44111000-1 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (Π2) 3.646,02  

 

4.2.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γπςνζαλίδαο, κόλσζεο θαη παξειθόκελσλ. 

 Γπςνζαλίδεο ηύπνπ Α  

Γπςνζαλίδεο ηχπνπ Α (Gypsum plaster board Type A), 
πάρνπο 12,5mm ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΛΟΣ EN 520:2005, κε ζήκαλζε CE 
γηα ηε θαηαζθεπή κε θέξνπζσλ ηνηρνπεηαζκάησλ θαηά DIN 4103-1. Οη δηαζηάζεηο 
ησλ θχιισλ ζα είλαη 1,2mx3m.  

 ηξσηήξαο 75mmX40mm πάρνπο 0,6mm 

Πάρνο ράιπβα 0,60 mm κε αλνρέο πάρνπο ± 0,05 mm, 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ 10143, γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, αληνρή, πςειή 
ξνπή αδξαλείαο θαη θαιχηεξν βίδσκα. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο Ε140 
θαηά ΔΝ 10346. Μήθνο ζηξσηήξα 3m. 

 Οξζνζηάηεο 75mmX50mm πάρνπο 0,6mm 

Πάρνο ράιπβα 0,60 mm κε αλνρέο πάρνπο ± 0,05 mm, 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ 10143, γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, αληνρή, πςειή 
ξνπή αδξαλείαο θαη θαιχηεξν βίδσκα. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο Ε140 
θαηά ΔΝ 10346. Μήθνο νξζνζηάηε 3m. 

 Μεηαιιηθό Δληζρπηηθό πξνθίι πόξηαο 
100mmX40mm πάρνπο 2mm 

Μεηαιιηθφ πξνθίι κε πάρνο ράιπβα 2mm κε αλνρέο 
πάρνπο ± 0,05 mm, ζε ξάβδν κήθνπο 3 m γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 
ηνηρνπεηάζκαηνο. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο Ε140 θαηά ΔΝ 10346.  
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 Μεηαιιηθό Γσληόθξαλν Γπςνζαλίδαο 31mmX 
31mm πάρνπο 0,5mm 

Γηάηξεην γσληφθξαλν κήθνπο 3m. Μεηαιιηθφ πξνθίι κε 
πάρνο ράιπβα 0,5mm κε αλνρέο πάρνπο ± 0,05 mm, ζε ξάβδν κήθνπο 3m γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ 
θαηεγνξίαο Ε140 θαηά ΔΝ 10346.  

 Πεηξνβάκβαθαο 

Πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5cm, ππθλφηεηαο 50 Kg/m3 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13162 επί ππάξρνληνο ζθειεηνχ. Γηάζηαζε ηεκαρίσλ 
1mX0,60m.  

4.2.4 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πιηθώλ ζηεξέσζεο 
γπςνζαλίδαο 

Ζ πνηφηεηα  ζηεξέσζεο ησλ γπςνζαλίδσλ κε  βίδεο ζην κεηαιιηθφ 
ζθειεηφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληνρή ησλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ 
γπςνζαλίδσλ. Σν έληνλν πεξηβάιινλ νμείδσζεο ησλ κεηάιισλ, ιφγσ ηεο 
παξνπζίαο ηνπ γχςνπ, απαηηεί βίδεο πνπ αληέρνπλ ζηνλ ρξφλν θαη είλαη εηδηθά 
επηθαδκησκέλεο ελάληηα ζηελ νμείδσζε. Οη βίδεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο DIN 18182/T2 κε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη αληνρή 
ζηελ, γηα κεραληθέο αληνρέο, δηαηξεηηθή ηθαλφηεηα θαη εθθεληξφηεηα θεθαιήο. 

 Αγθύξηα ζηεξέσζεο θαξθσηά κε λάπινλ βύζκα 
δηαζηάζεσλ  6Υ50 

Νάηινλ εθηνλνχκελν βχζκα κε θαξθί γηα ζηεξέσζε 
ζηξσηήξσλ θαη νξζνζηαηψλ 6/50 ζε θνπηί ησλ 100 ηεκ. Σν θαξθσηφ αγθχξην λα 
κπνξεί λα βηδσζεί θαη λα μεβηδσζεί κε θαηζαβίδη. 

 Βίδεο 3,5 Υ 25 mm (ηξππαλόβηδεο) 

Σξππαλφβηδα επηθαδκησκέλε  θαηά DIN 18182, γηα πάρνο ιακαξίλαο απφ 0,7mm 
έσο 2,25mm. 

 Βίδεο (Αηρκεξέο) 

Αηρκεξή βίδα επηθαδκησκέλε  θαηά DIN 18182, γηα πάρνο ιακαξίλαο έσο 0,7mm. 

4.2.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθώλ αξκνιόγεζεο θαη 
θηληξίζκαηνο γπςνζαλίδαο γηα ζύλεζεο ηειείσκα. 

 Τιηθό αξκνιόγεζεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 Kg 

Τιηθφ αξκνιφγεζεο γπςνζαλίδσλ θαηά EN13963, ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5 Kg. 

 Απηνθόιιεηε δηθηπσηή παινηαηλία αξκνύ (γάδα) 
πιάηνπο 50mm ζε ξνιό 

Σαηλία παινπιέγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηα ζεκεία 
ελψζεσλ θαη αξκψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ. 

 Τιηθό θηληξίζκαηνο ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 Kg 

Τιηθφ θηληξίζκαηνο θαηάιιειν γηα γπςνζαλίδεο, γηα 
επίηεπμε επίπεδεο επηθάλεηαο. 
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 Αζηάξη βαθήο ζε ζπζθεπαζία ησλ 2,5 Lt 

Αζηάξη βαθήο, ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ, ρσξίο δηαιχηεο, γηα 
αζηάξσκα απνξξνθεηηθψλ επηθαλεηψλ. 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ  (Π3) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 
ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 

Γπςνζαλίδεο ηχπνπ 
Α΄, πάρνπο 12,5 mm 

σο Σ.Π (Φχιια 1,2mx 
3m) 

m2 
 

468 
 

2,00 936,00 44110000-4 

2 

Μεηαιιηθφ εληζρπηηθφ 
πξνθίι πφξηαο 
100mmX40mm 
πάρνπο 2mm  

(ξάβδνο κήθνπο 3m) 

m 42 6,00 252,00 44110000-4 

3 

Οξζνζηάηεο 
75mmX50mm πάρνπο 

0,6mm (ξάβδνο 
κήθνπο 3m) 

m 
 

360 
 

0,85 306,00 44110000-4 

4 

ηξσηήξαο 
75mmX40mm πάρνπο 

0,6mm (ξάβδνο 
κήθνπο 3m) 

m 
 

81 
 

0,80 64,8 44110000-4 

5 

Μεηαιιηθφ 
γσληφθξαλν 

γπςνζαλίδαο   31mm 
X 31mm πάρνπο 

0,5mm 
(Ράβδνο κήθνπο 3m) 

m 
 

21 
 

0,40 8,40 44110000-4 

6 

Πεηξνβάκβαθαο 
πάρνπο 5cm, 

ππθλφηεηαο 50 
Kg/m3. Γηάζηαζε 

ηεκαρίσλ 
1.2mX0,60m. 

m2 259,2 3,40 881,28 44110000-4 

7 

Αγθχξηα ζηεξέσζεο 
θαξθσηά κε λάπινλ 
βχζκα δηαζηάζεσλ  

6Υ50 
ζε θνπηί ησλ 100 ηεκ. 

ΣΔΜ 3 6,00 18,00 44110000-4 

8 

Σξππαλφβηδεο (3,5 Υ 
25 mm) 

επηθαδκησκέλεο  , γηα 
πάρνο ιακαξίλαο απφ 
0,7mm έσο 2,25mm. 

ζε θνπηί ησλ 1000 
ηεκ. 

ΣΔΜ 2 8,00 16,00 44110000-4 

9 
Αηρκεξή βίδα (3,5 Υ 

25 mm) 
επηθαδκησκέλε  θαηά 

ΣΔΜ 3 5,50 16,50 44110000-4 



Α-9 
 

./. 

DIN 18182, γηα πάρνο 
ιακαξίλαο έσο 

0,7mm. ζε θνπηί ησλ 
1000 ηεκ. 

10 
Τιηθφ αξκνιφγεζεο 

γπςνζαλίδσλ ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5 Kg. 

ΣΔΜ 16 3,25 52,00 44110000-4 

11 

Απηνθφιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνχ 

(γάδα) πιάηνπο 50mm 
ζε ξνιφ 20κ 

ΣΔΜ 15 1,40 21,00 44110000-4 

12 

Τιηθφ θηληξίζκαηνο 
θαηάιιειν γηα 

γπςνζαλίδεο ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 20Kg 

ΣΔΜ 8 12,00 96,00 44110000-4 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (Π3) 2.667,98  

εκείσζε:  

Όια ηα αλσηέξσ πξνζθεξόκελα, ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη λα 
απνηεινύλ ζύζηεκα πιηθώλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο ή πξνηεηλόκελα από απηήλ, 
ώζηε ην ηειηθό απνηέιεζκα λα είλαη ην επηζπκεηό. 

4.2.6 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνινγηθνύ – δηθηπαθνύ πιηθνύ 

 Καιώδην UTP 

Καιψδην UTP CAT 5e, εμσηεξηθήο ρξήζεο, καχξν, ζε 
θπηίν ησλ 305m. 

 Πξίδα δηθηύνπ 

 Πξίδα ηνίρνπ επηηνίρηα CAT 5e UTPιεπθνχ 
ρξψκαηνο γηα 2ρ RJ45, ζσξαθηζκέλε (πιήξεο).  

 Πξίδα RJ45 UTP, CAT 5e 2 ζηνηρείσλ (γηα 
ηνπνζέηεζε ζε θαλάιη) ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 Πξίδα νύθν 

Πξίδα ζνχθν  2Π+Γ, 16A - 250V, 2 ζηνηρείσλ, ιεπθή, 
IP20 (γηα ηνπνζέηεζε ζε θαλάιη) 

 πζθεπή Switch POE 

πζθεπή switch POE γηα ηε θπζηθή ζχλδεζε ζπζθεπψλ 
(pc, ip, servers, printers) κεηαμχ ηνπο. Δθηφο απφ ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ 
ηνπ ethernet θαισδίνπ ζα απνδίδεη θαη ηάζε απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
δηθηπαθήο ζπζθεπήο. Θα δηαζέηεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σχπνο: Managed 

 Layer: L2 

 PoE: 802.3at 

 πλδέζεηο: Ethernet48Port 

 Σαρχηεηα Θπξψλ: Ethernet 1000 MB/s 

 πλδέζεηο SFP: 4 Port 
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 Σαρχηεηα Μεηαγσγήο: 104 Gbps 

 Σνπνζέηεζε ζε Rack: Ναη 

 Καλάιηα Γηαλνκήο 100x40 2 ηκεκάησλ 

χζηεκα θαλαιηψλ εγθαηάζηαζεο (κε παξειθφκελα) 
δηαζηάζεσλ 100 x 40mm, κε ζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία απφ ηνπο -25°C έσο ηνπο 
+60°C. Να έρεη κεγάιε δηειεθηξηθή αληνρή θαη πςειή αληίζηαζε κφλσζεο, 
δηαζέηνληαο παξάιιεια 2 J αληνρή ζηελ θξνχζε ζηνπο -25°C. Καηαζθεπή απφ 
PVC U, κε απηφζβεζε θαηάηαμεο V0, ζε ιεπθφ ρξσκαηηζκφ RAL 9016. Να είλαη 
ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS), θαζψο θαη ηνμηθψλ θαη βηνζπζζσξεχζηκσλ 
νπζηψλ (REACH). Μήθνο ηεκαρίνπ 2m.  

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ – 

ΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (Π4) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 
ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 

Καιψδην UTP Cat 5e, 
εμσηεξηθήο ρξήζεο, 
καχξν, ζε θπηίν ησλ 

305m 

ΣΔΜ 7 60,00 420,00 355800000-2 

2 

Πξίδα ηνίρνπ εμσηεξηθή 
CAT 5e ιεπθνχ 

ρξψκαηνο γηα 2ρ RJ45, 
ζσξαθηζκέλε (πιήξεο) 

ΣΔΜ 48 8,50 408,00 355800000-2 

3 
πζθεπή switch POE σο 

ΣΠ 
ΣΔΜ 1 1.120,00 1.120,00 355800000-2 

4 

Πξίδα RJ45UTP, CAT 
5e 2 ζηνηρείσλ(γηα 

ηνπνζέηεζε ζε θαλάιη) 
ιεπθνχ ρξψκαηνο 

 
 
 

ΣΔΜ 

42 6,50 273,00 355800000-2 

5 

χζηεκα θαλαιηψλ 
εγθαηάζηαζεο 

δηαζηάζεσλ 100 x 
40mm. Μήθνο ηεκ 2m 

ΣΔΜ 60 6,00 360,00 31681410-0 

6 
Πξίδα ζνχθν  2Π+Γ (γηα 
ηνπνζέηεζε ζε θαλάιη) 

ΣΔΜ 42 4,50 189,00 31681410-0 

7 
Πιαίζην ζηήξημεο 

κεραληζκψλ θαλαιηψλ 
100mm (κνλφ) 

 
ΣΔΜ 

25 2,00 50,00 31681410-0 

8 
Πιαίζην ζηήξημεο 

κεραληζκψλ θαλαιηψλ 
100mm (δηπιφ) 

ΣΔΜ 25 2,20 55,00 31681410-0 

9 
Αθξαίν θάιπκκα 

100ρ40mm 
ΣΔΜ 20 0,80 16,00 31681410-0 

10 
Γσλία θαλαιηνχ 

εζσηεξηθή 100ρ40mm 
ΣΔΜ 30 3,50 105,00 31681410-0 

11 
Γσλία θαλαιηνχ 

εμσηεξηθή 100ρ40mm 
ΣΔΜ 10 2,00 20,00 31681410-0 

12 
Γσλία θαλαιηνχ επίπεδε 

100ρ40mm 
ΣΔΜ 16 2,50 40,00 31681410-0 



Α-11 
 

./. 

13 
Γηαρσξηζηηθφ 

θαισδίσλγηα θαλάιη 100 
x 40mm (ηεκάρην 2m) 

TEM 60 3,50 210,00 31681410-0 

14 
πλδεηηθφ θάιπκκα 2 

θαλαιηψλ 
TEM 30 1,00 30,00 31681410-0 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (Π4) 3.296,00  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ: 
Π1+Π2+Π3+Π4=12.550,00€ 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ 
ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ 

Σα ηνηρνπεηάζκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα απνηεινχληαη απφ 
δχν επηθάλεηεο κνλήο γπςνζαλίδαο, κε κνλφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη δηάθελν κε 
κνλσηηθφ πιηθφ (πεηξνβάκβαθα). 

 5.1 Γεληθά - Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

 Ο Πάξνρνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο 
νπνίνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ρσξίζκαηα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα 
ραξάμεη ην ίρλνο ηνπ ρσξίζκαηνο ζην δάπεδν, ζηηο ηνηρνπνηίεο θαη ζηελ νξνθή κε 
ηε βνήζεηα λήκαηνο ηεο ζηάζκεο. Σν ίρλνο ζα είλαη δηπιφ, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππ’ 
φςε ην ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ρσξίζκαηνο θαη ηνπ ζθειεηνχ. ην ίρλνο απηφ ζα 
πξνζαξκνζηνχλ νη δνθίδεο ηνπ ζθειεηνχ θαη νη θαηαθφξπθνη θαη νξηδφληηνη νδεγνί 
ηνπ ρσξίζκαηνο.  

Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη επηθάλεηεο σο πξνο ηελ 
νξηδνληηφηεηα. Σα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα πξνθίι ηνπ ζθειεηνχ πξηλ ηε 
ζηεξέσζή ηνπο ζα αιθαδηάδνληαη κε πξνζνρή, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη απφιπηα 
νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γξακκέο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ρσξηζκάησλ ζα εθηειείηαη 
κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο δηαηξήζεηο, δηαλνίμεηο νπψλ θαη θνπέο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο.  

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεηαζκάησλ πξέπεη λα εμαθξηβσζεί 
φηη ν ζθειεηφο ηνπο είλαη ζηεξεσκέλνο αζθαιψο, φηη έρεη ηηο απαηηνχκελεο αληνρέο 
θαζψο θαη φηη νη εζράξεο, νη νδεγνί θαη νη ζηεξίμεηο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια 
γηα ηε ζηήξημε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. Πξέπεη επίζεο λα 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ αθακςία 
ησλ ρσξηζκάησλ. 

Γχξσ απφ ηα θνπθψκαηα ηα πεηάζκαηα θφβνληαη θαηάιιεια, 
ψζηε νη αξκνί λα είλαη θνληά ζηα θνπθψκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ρψξν 
ππάξρεη ςεπδνξνθή, ν ζθειεηφο ησλ ρσξηζκάησλ δελ ζα δηαθφπηεηαη, αιιά ζα 
ζπλερίδεη κέρξη ηελ νξνθή, ζηελ νπνία ζα ζηεξίδεηαη. Σα θχιια  γπςνζαλίδσλ ζα 
ζπζθίγγνληαη απαιά θαη ζα ηνπνζεηνχληαη έηζη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηαμχ 
ηνπο ζπκπίεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη γπςνζαλίδεο θφβνληαη θαηά  1cm  –  2  cm 
ιηγφηεξν απφ ην χςνο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα 
ζπκπηεζηνχλ γηα λα εθαξκφζνπλ ζσζηά. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε δηαηεξνχληαη ζε 
επαθή κε ηελ νξνθή κε ηε βνήζεηα ζθελψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάησ αθκή 
ηνπο. ηεξεψλνληαη ζην ζθειεηφ ζηε ζέζε απηή θαη ε δηαθνξά ηνπ χςνπο ηνπο απφ 
ην ειεχζεξν χςνο ηνπ ρψξνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θάησ νδεγφ ηνπ ρσξίζκαηνο.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ρσξίζκαηνο ζα μεθηλά απφ ηνλ ηνίρν, εθφζνλ 
ην ρψξηζκα δελ πεξηιακβάλεη άλνηγκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ζα 
μεθηλά απφ ην άλνηγκα θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηνίρν. 
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Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
ρσξηζκάησλ θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ηελ ΣΠ θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 θνπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θχιισλ ηεο επέλδπζεο 
(γπςνζαλίδαο) 

 θνπή, θαηεξγαζία, αιθάδηαζκα, θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε ηνπ ζθειεηνχ 

 δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ αξκψλ, ησλ 
ζπλαξκνγψλ κε ηηο νξνθέο, ηα δάπεδα θαη ηα ινηπά δνκηθά ζηνηρεία 

 ηνπνζέηεζε ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ 

 πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ (δηαλνίμεηο νπψλ θηι) εάλ απαηηείηαη 

 αξκνιφγεζε κε ηα θαηάιιεια πιηθά, ζηνθάξηζκα, 
γπαινράξηηζκα, θ.ι.π 

 επηκειεκέλνο θαζαξηζκφο ηεο ηειεησκέλεο επηθάλεηαο, 
απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη θαζαξηζκφο 

5.2  Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνηρνπεηαζκάησλ 

Μεηά ηε ράξαμε ηνπ ίρλνπο ηνπ ρσξίζκαηνο θαη ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ, ηνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη 
νη νξζνζηάηεο ζε ηέηνηεο απνζηάζεηο, ψζηε νη ζέζεηο ησλ αξκψλ ησλ πιαθψλ λα 
ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζέζεηο ησλ νξζνζηαηψλ. Ζ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
νξζνζηαηψλ είλαη 60 cm. Καηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε ν ζθειεηφο ζα θέξεη 
ηνπιάρηζηνλ κηα δνθίδα ζην κέζνλ ηνπ ειεχζεξνπ αλνίγκαηνο ηνπ ρσξίζκαηνο. 
Σνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο επί ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ 
ζθειεηνχ. Σνπνζεηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο Ζ/Μ ζσιελψζεηο θαη ην κνλσηηθφ 
πιηθφ ζην δηάθελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πάρνο ηνπ ζθειεηνχ.  Σν ερνκνλσηηθφ 
πιηθφ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ  2 επηθαλεηψλ γπςνζαλίδαο θαιχπηνληαο ην πάρνο 
ηνπ ζθειεηνχ. Σν ερνκνλσηηθφ πιηθφ ζα ζπλερίδεηαη θαη ζηνπο αξκνχο.  
Σνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζθειεηνχ. 
Δπηπιένλ ζηα αλνίγκαηα ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ, ζα ηνπνζεηεζεί επηπξφζζεην 
εληζρπηηθφ κεηαιιηθφ πξνθίι, γηα κεγαιχηεξε αληνρή – αθακςία ηεο θαηαζθεπήο. 

5.3  Σειηθή δηακόξθσζε 

Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πεηαζκάησλ αξκνινγνχληαη κε εηδηθφ 
πιηθφ θαη εηδηθή ηαηλία αξκνιφγεζεο θαη ζπαηνπιάξνληαη κε γπςφθνιια. Καηφπηλ 
ηξίβνληαη γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα ιείαο θαη επίπεδεο επηθάλεηαο.  

Αλ ε πεξίκεηξνο ησλ πεηαζκάησλ έρεη νξζνγψληεο αθκέο, 
αθήλεηαη κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία θελφ πεξίπνπ 8 mm θαη θαηφπηλ 
γίλεηαη ε αξκνιφγεζε κε ειαζηηθή καζηίρε πνπ φηαλ ζηεγλψζεη επηθαιχπηεηαη κε 
ζηφθν θαη ιεηαίλεηαη κε κπζηξί. Αλ ε πεξίκεηξνο ησλ πεηαζκάησλ είλαη 
ζηξνγγπιεκέλε, ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο. Ζ εζνρή πιεξνχηαη κε 
ζηφθν, ιεηαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ραξάζζεηαη ν αξκφο κε θαηάιιειν εξγαιείν θαη 
θαιχπηεηαη ζηε ζπλέρεηα κε απηνθφιιεηε πιαζηηθή ηαηλία, ε νπνία πηέδεηαη κε ην 
κπζηξί, ψζηε λα ελζσκαησζεί ζηνλ ζηφθν. Γηα ηελ επίηεπμε πην ιείαο επηθάλεηαο, 
είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί δεχηεξε ζηξψζε ζηφθνπ πάλσ απφ ηελ ηαηλία θαη λα 
ιεηαλζεί κε κπζηξί. Με ζηφθν θηλίξνληαη θαη νη θεθαιέο ησλ βηδψλ ζε 3 δηαδνρηθέο 
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θάζεηο κε κεηαμχ ηνπο ιείαλζε κε ςηιφ γπαιφραξην. Ο πιενλάδσλ ζηφθνο 
αθαηξείηαη κε πγξφ ζπφγγν.  

Οη εζσηεξηθέο γσλίεο κεηαμχ ησλ πεηαζκάησλ 
δηακνξθψλνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία. Ζ απηνθφιιεηε ηαηλία πηέδεηαη, 
ψζηε λα εθαξκφζεη ζηε γσλία θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο. ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο δηάηξεηεο γσληαθέο δηαηνκέο απφ ζθιεξφ 
πιαζηηθφ ή δηάηξεην κεηαιιηθφ έιαζκα.  

ηα ζεκεία επαθήο κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπνζεηνχληαη εηδηθά αξκνθάιππηξα, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηνλ αξκφ θαη ζα έρνπλ 
άξηζηε αηζζεηηθή εκθάληζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βάζεσλ ησλ ρσξηζκάησλ, 
εηδηθά ζε πγξνχο ρψξνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθέο ηαηλίεο, νη νπνίεο 
επηθαιχπηνπλ θαη ηνπο αξκνχο θαη ηηο εζσηεξηθέο γσλίεο. Οη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε 
εηδηθέο δηαηνκέο. Γηα ηελ αζθάιεηα  ηεο ζχλδεζεο νη δηαηνκέο εληζρχνληαη κε 
άθακπην πιαζηηθφ. Οη αθκέο ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ απνθνπεί γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε βηδψλ θαη γηα 
ηε δηακφξθσζε ησλ αξκψλ, επηδηνξζψλνληαη κε θαηάιιειν πδξνκνλσηηθφ πιηθφ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ γπςνζαλίδσλ. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη 
λα θαζαξίζεη ηα ρσξίζκαηα θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο. 
Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο ψζηε λα κελ 
πξνθιεζνχλ θζνξέο ζηελ επηθάλεηα θαη ζηηο παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. Καηφπηλ 
ηα άρξεζηα πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ (Π5) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

(γ) 
ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 
(ε) 

CPV 
(ζη) 

1 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο 
ηνηρνπεηαζκάησλ απφ 

γπςνζαλίδα 
m2 175 14,00 2.450,00 98342000-2 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (Π5) 2.450,00  

εκείσζε:  

1) Όια ηα πιηθά  πνπ αλαγξάθνληαη  πίλαθα (Π2), επηβαξύλνπλ ηελ Τπεξεζία 
θαη ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Παξόρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα  αλσηέξσ πιηθά  θαηαζηεί άρξεζην κε 
επζύλε ηνπ Παξόρνπ, ηόηε ζα αληηθαζίζηαηαη κε όκνην κε κεξηκλά ηνπ. 

2) Σπρόλ άιια κηθξνϋιηθά  πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ησλ 
ηνηρνπεηαζκάησλ (αξκνί, καζηίρεο θηι) επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν θαη 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

3) Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ ζα απαηηεζεί, επηβαξύλνπλ ηνλ 
Πάξνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
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6.  ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 

6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο 
απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη 
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 
399/94, Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96, Π.Γ.90/99, Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 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 ΗSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

6.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ 
ηνμηθνχο αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

7.1  Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ 
Δγγύεζεο  Τιηθώλ 

  ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 
παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ (ζχξεο, κεραληζκνί, ειεθηξνινγηθά – δηθηπαθά), 
γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, 
παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε 
(πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζή ηνπο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

7.2  Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ 
Δγγύεζεο  Δξγαζηώλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πξέπεη λα 
δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 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 
ηνηρνπεηάζκαηα ιφγσ θαθνηερληψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, γηα 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. ε θάζε 
πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ  δηαζηήκαηνο  ηεο  
εγγχεζεο  θαιήο  ιεηηνπξγίαο,  ν  Πάξνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο απνθαηαζηήζεη 
ηηο θζνξέο – θαθνηερλίεο, κε δηθή ηνπ δαπάλε ( πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εξγαζία). 

7.3       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

 Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 7.3.1.  Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο ΣΠ.  

 7.3.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ Πάξνρν 
πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ.  

  7.3.3. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα ΣΠ θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 
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7.3.4.  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

7.3        Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

  7.3.1.  Οη πξνο πξνκήζεηα ζχξεο (πίλαθαο Π1) ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

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

 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.), Ζλσκέλσλ 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. 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο 
παξνχζεο ΣΠ θαη ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα». 

7.3.2.  Σα  πξνο πξνκήζεηα ινηπά νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνινγηθά – 
δηθηπαθά πιηθά  (πίλαθεο Π2, Π3, θαη Π4) ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά  ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

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

 Φπιιάδην ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.  

 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.), Ζλσκέλσλ 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. 

7.4        Όξνη Απνδνρήο 

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

7.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ 
είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, ή εάλ νη 
εξγαζίεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα ΣΠ, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 
αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηελ 
επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κε δαπάλε ηνπ 
Παξφρνπ. 
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7.5        Τπνρξεώζεηο  Πξνκεζεπηή – Παξόρνπ 

        7.5.1   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά 
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

 

                              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 ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 
εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4. 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ 
ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 

γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν4 θαη7.3. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.1. 

 7.5.2   Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή 
ησλ Τιηθώλ 

                              Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

                               α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 

                               β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ 
ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

         7.5.3   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Παξόρνπ 
ππεξεζηώλ θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

 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 
ΣΠ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 
ΣΠ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  επαξθή δηθαηνιφγεζε. 

 β. 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 ηελ έληερλε 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη 
νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο εξγαζίεο 
κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο 



Α-17 
 

./. 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

8.2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) 
απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ 
ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο 
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ  ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε  
ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ρσξίζκαηα θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

8.3. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ (γηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σ.Π) εληφο 30 
εκεξψλ (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε 
ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο 
ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

8.4. Ζ 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.  

8.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή πάξνρνο 
ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο 
πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

8.6. 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 ΣΠ. 

8.7. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ 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. 

8.8. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

8.9. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε 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.  

8.10. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνλ 
ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ ή ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ. 
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Τπεχζπλνο ζχληαμεο ΣΠ: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ 
ηει 282106906 – 6901 – 6903, suppdivision@namfi.gr. 

 
 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

  Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 

Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 
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