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 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  6 Γεθ 19 
Φ.600.1/476/135794/.2166 

 
Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  

 
1. ΚΟΠΟ 
 
 Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη 
Υαλίσλ, αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεζζάξσλ 
θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζηνλ ηξαησληζκφ ηνπ ΠΒΚ.  
 
  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  
 
 α. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ εμαξηεκάησλ 
χδξεπζεο (βάλεο ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηάθ, θιαληδνδηκπψ, ζπζηνιέο, 
θιαληδνιάζηηρα θιπ). 
  
 β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεζζάξσλ θξεαηίσλ θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εμαξηεκάησλ χδξεπζεο. 
 
2. ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ, ηηο νδεγίεο 

ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δπίβιεςεο, ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο – ΔΛΟΣ ΣΠ θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ 

δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.     

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 
 
 3.1 Γεληθά 
 
 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν επξσπατθφ 
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή εζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) 
κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ 
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
   
  Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο – κεηαθνξάο - παξάδνζεο ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ, λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, δείγκαηα γηα φζα πιηθά 
είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 
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πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ΣΠ. 
 
 3.2 Πξνκήζεηα – Μεηαθνξά – Παξάδνζε 
 
Σα πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ ζην 
Αθξσηήξη νχδαο (εληφο 115 ΠΜ). 
 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
ΤΔΡΕΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

(€)  
CPV 

       

1 
Μαληεκέλην ΣΑΦ 
125/100/125  

ηεκ 4 74,00 296,00 44115210-4 

2 
Μαληεκέλην ΣΑΦ 
125/80/125   

ηεκ 1 71,00 71,00 44115210-4 

3 
Βάλα ειαζηηθήο 
έκθξαμεο  Φ125   

ηεκ 2 115,00 230,00 44115210-4 

4 
 Βάλα ειαζηηθήο 
έκθξαμεο  Φ100  

ηεκ 4 85,00 340,00 44115210-4 

5 
Βάλα ειαζηηθήο 
έκθξαμεο  Φ50    

ηεκ 1 50,00 50,00 44115210-4 

6 Φιαληδνδηκπψ Φ140   ηεκ 8 82,00 656,00 44115210-4 

7 Φιαληδνδηκπψ Φ110  ηεκ 4 52,00 208,00 44115210-4 

8 Φιαληδνιάζηηρα Φ125 ηεκ 11 3,00 33,00 44115210-4 

9 Φιαληδνιάζηηρα Φ100  ηεκ 7 2,00 14,00 44115210-4 

10 Φιαληδνιάζηηρα Φ80   ηεκ 1 2,00 2,00 44115210-4 

11 Φιαληδνιάζηηρα Φ50   ηεκ 2 1,00 2,00 44115210-4 

12 
πζηνιή καληεκέληα 
80/50  

ηεκ 1 26,00 26,00 44115210-4 

13 
Φιάληδα κε ζπείξσκα 
Φ50  

ηεκ 1 10,00 10,00 44115210-4 

14 
Βίδεο Φ16Υ7 κε 
παμηκάδηα 

ηεκ 150 1,00 150,00 44115210-4 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 2.088,00  

 
4.  ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ 

 
4.1. Γεληθά 
 
Θα αλαθαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά ηέζζεξα θξεάηηα χδξεπζεο ζηνλ 

ηξαησληζκφ, ηα νπνία ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ αλάδνρν επί ηφπνπ απφ αξκφδην 
πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

 
α.  Καζαηξέζεηο παιαηψλ θξεαηίσλ 
β.  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ  
γ.  Δθζθαθή γηα ηα ζεκέιηα θξεαηίσλ 
δ.  Δγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 
ε.  Καηαζθεπή θξεαηίσλ  
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ζη.  Σνπνζέηεζε θαιπκκάησλ 
δ.  Αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ χδξεπζεο 

 
 4.2   Αλάιπζε Δξγαζηψλ 
 
Αξρηθά ζα γίλνπλ νη θαζαηξέζεηο ησλ παιαηψλ θξεαηίσλ πξνθεηκέλνπ λα  
αλαθαηαζθεπαζζνχλ ηα λέα θξεάηηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ λέσλ θξεαηίσλ θαίλνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 
 Γηαζηάζεηο θξεαηίσλ 

α/α Φξεάηηα Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θξεαηίσλ (m) 

1 Νν 1 1,20Υ1,20 

2 No 2 1,60X1,30 

3 No 3 1,20X1,30 

4 No 4 1,60X1,30 

 
Οη  θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα γίλεη κε 
πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκηέο ζην ελαπνκέλσλ ηκήκα. Δπηπιένλ ζα 
γίλνπλ θαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο -
ππνζηπιψζεηο, ν ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη ε 
αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο. 
 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ 
ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο, ε 
θνξηνεθθφξησζε βξαρψδσλ πιηθψλ ή θαζαηξέληνο νπιηζκέλνπ ή κε 
ζθπξνδέκαηνο κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ε δηάζεζή ηνπο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο.  
 
Θα γίλεη εθζθαθή γηα ηελ επέθηαζε ησλ θξεαηίσλ. ην ζεκείν πξνζαξκνγήο ηεο 
άθξεο ηνπ λένπ θξεαηίνπ κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ, νη εξγαζίεο εθζθαθήο ζα 
γίλνπλ κεηά πξνζνρήο, ψζηε λα  κελ ηξαπκαηηζζεί ε άθξε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο, 
ζε πιάηνο 50-70 εθαηνζηά θαη κήθνο ελφο κέηξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηνπ 
παιηνχ αγσγνχ. Η θνπή ηπρφλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ 
ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
 
Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πδαηνζηεγή ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C16/20 
νπιηζκέλν κε νπιηζκφ δηπιήο ζράξαο (κέζα-έμσ) Φ10/20 κε πξφζζεην γσληαθφ 
νπιηζκφ ζηηο εμσηεξηθέο αθκέο, ή θάκςε ηνπ νπιηζκνχ ζηηο γσληαθέο απνιήμεηο. 
Σν πάρνο (ζθπξνδέκαηνο) ηνηρσκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα 20cm.  
 
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ειαθξψο δηαθνξεηηθέο 
δηαζηάζεηο απφ ηελ Τπεξεζία, αλάινγα κε ηπρφλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζηε ζέζε θαηαζθεπήο απηψλ. 
 
Σα θξεάηηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο - ζθπξνδέηεζε ζα εγθηβσηίδνπλ ηνπο 
ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ, ε άλσ επηθάλεηά ησλ (ζθπξφδεκα θαη θάιπκκα) ζα είλαη ζην 
ίδην νξηδφληην επίπεδν κε ηελ άλσ ζηάζκε ηεο εζηξσκέλεο επηθάλεηαο, ρσξίο λα 
παξνπζηάδεηαη ε παξακηθξή αληζνζηαζκία (ζθαινπάηη ή/θαη βαζνχισκα). Γηα 
εθείλα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ επί ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, (κεηά απφ ζρεηηθή 
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ππφδεημε ηεο Δπίβιεςεο), ζα είλαη θαηά 30cm πςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ 
θπζηθνχ εδάθνπο.  
 
Ο εζσηεξηθφο μπιφηππνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα 

είλαη ζρνιαζηηθά θαιφηερλνο θαη επηκειεκέλνο ψζηε νη πξνθχπηνπζεο επηθάλεηεο 

λα είλαη νκαιέο, ιείεο θαη ρσξίο θαθνηερλίεο. Αλ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαθνηερλίεο ζα 

απνθαζίζηαληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο απηνχ. 

Γειαδή, ηπρφλ πξνεμνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα θφπηνληαη θαηάιιεια θαη ζα 

ιεηαίλνληαη, ελψ ηπρφλ ππάξρνληεο θξαηήξεο, (κηθξνιάθθνη), ζα πιεξνχληαη κε 

ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα θαη εάλ ππάξμνπλ πξνεμέρνληεο ζηδεξνπιηζκνί ζα 

θφπηνληαη ζε βάζνο 2 cm θαη ν δεκηνπξγνχκελνο κηθξνθξαηήξαο ζα πιεξνχηαη 

φπσο παξαπάλσ. Σέινο, ν ζηδεξφο νπιηζκφο ησλ θξεαηίσλ ζα δηακνξθψλεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν έληερλα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 

Δπηζηήκεο.  

Δπίζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζθπξνδέηεζεο, ηα ηνηρία ζα κνλσζνχλ κε έλα 
επαιεηθφκελν θνλίακα ζηεγαλνπνίεζεο ηνηρίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θξεαηίνπ. 

 
Γηα ηελ επίζηεςε ησλ θξεαηίσλ ηνπνζεηνχληαη - ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχκκαηα, 

απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Σν πιαίζην ζα είλαη νξζνγψλην D-400, κε ζήκαλζε CE, 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D-400, αληνρήο 40 ηφλσλ. Η ζηεθάλε - πιαίζην ηνπ 

θαιχκκαηνο ζα παθηψλεηαη θαηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ θξεαηίσλ, έηζη ψζηε ε φιε 

θαηαζθεπή (ηνπ θξεαηίνπ) λα είλαη απφιπηα ζηεγαλή. Σφζν ηα θαιχκκαηα φζν θαη 

ε ζηεθάλε – πιαίζην ζα ρνξεγνχληαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, 

επηβαξχλεηαη ηφζν κε ηα πιηθά (ζθπξφδεκα C16/20 θαη ζηδεξφο νπιηζκφο) θαη ηα 

βνεζεηηθά πιηθά ηεο εξγαζίαο (μπιφηππνη, δνλεηήο κάδαο, θαξθηά θηι) φζν θαη κε 

ηελ εξγαζία. 

ε θάζε θξεάηην ζα αθαηξεζνχλ ηα παιαηά εμαξηήκαηα χδξεπζεο θαη ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα λέα. Σα παιαηά εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζηε 

Γηαρείξηζε Αρξήζησλ ΠΒΚ (εληφο 115 ΠΜ). Αλαιπηηθά ζε θάζε θξεάηην ζα 

εγθαηαζηαζνχλ: 

Φξεάηην Νν 1 
Σαθ καληεκέλην125/100/125, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ100, ηεκάρην  1 
Φιαληδνδηκπψ Φ140 , ηεκάρηα 2 
Φιαληδνδηκπψ Φ110,  ηεκάρην 1 
Φιαληδνιάζηηρα Φ125, ηεκάρηα 2  
Φιαληδνιάζηηρα Φ100, ηεκάρην 1 
Βίδεο Φ16Υ7 ηεκάρηα 24 
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Φξεάηην Νν 2 
Σαθ καληεκέλην 125/100/125 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ125, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ100, ηεκάρην 1 
Φιαληδνδηκπψ Φ140, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνδηκπψ Φ110, ηεκάρην 1 
Φιαληδνιάζηηρα Φ125, ηεκάρηα 3 
Φιαληδνιάζηηρα Φ100, ηεκάρηα 2 
Βίδεο Φ16Υ7, ηεκάρηα 40 
 
Φξεάηην Νν 3 
Σαθ καληεκέλην125/100/125, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ100, ηεκάρην 1 
Φιαληδνδηκπψ Φ140, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνδηκπψ Φ110,  ηεκάρην 1 
Φιαληδνιάζηηρα Φ125, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνιάζηηρα Φ100, ηεκάρηα 2 
Βίδεο Φ16Υ7 ηεκάρηα 32 
 
Φξεάηην Νν 4 
Σαθ καληεκέλην 125/100/125, ηεκάρην 1 
Σαθ καληεκέλην 125/80/125, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ125, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ100, ηεκάρην 1 
Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο Φ50, ηεκάρην 1 
Φιαληδνδηκπψ Φ140, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνδηκπψ Φ110, ηεκάρην 1 
Φιαληδνιάζηηρα Φ125, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνιάζηηρα Φ100, ηεκάρηα 2 
Φιαληδνιάζηηρα Φ 80, ηεκάρηα 1 
Φιαληδνιάζηηρα Φ 50, ηεκάρηα 2 
1 ζπζηνιή καληεκέληα 80Υ50 
1 θιάληδα κε ζπείξσκα Φ50 
Βίδεο Φ16Υ7 ηεκάρηα, ηεκάρηα 50 

Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο, ζα πεξηθξάζζνληαη νη ρψξνη εξγαζηψλ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη 
θαηάιιεια ζήκαηα θαη ηπρφλ αλαιάκπνληεο θαλνί γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
αηπρεκάησλ.  
 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ 

χδξεπζεο ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο:  

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν 
πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ. Πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ 
ηφπν εξγαζηψλ, ε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ, ε ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη 
ε ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιεη 
πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηε 
ζσιελνγξακκή. 
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Δπαλεπίρσζε ππφινηπνπ ζθάκκαηνο κε πξντφληα εθζθαθψλ κε ρξήζε κεραληθψλ 
κέζσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε πξνηφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε, ε 
δηακφξθσζε θαη ε εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. Ο πεξηβάιινληαο ρψξνο 
ζα θαζαξηζζεί θαη ζα απνθαηαζηαζεί/επηρσζεί ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, θαηάιιεια, 
κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.  
 
5.  ΔΙΑΦΟΡΑ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 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. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο δχλαηαη λα επηζθεθζεί 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. Ο 
αλάδνρνο ζα παξαιακβάλεη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ (εμαξηήκαηα χδξεπζεο θαη θαιχκκαηα θξεαηίσλ), απφ ηελ αξκφδηα 
δηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ. Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξεαηίσλ, πιελ ησλ θαιπκκάησλ θαη ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη 
επαλεπίρσζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εζηξσκέλσλ 
επηθαλεηψλ θαη πεδνδξνκίσλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή (άζθαιηνο θαη ζθπξφδεκα) 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
 
Σπρφλ κηθξνυιηθά θαη φια ηα κεραλήκαηα (π.ρ. JCB, ηα εξγαιεία, ηα βνεζεηηθά 
κέζα, μπιφηππνο, κπεηνληέξα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ηξνρνί θνπήο θιπ ζα 
είλαη ηνπ αλαδφρνπ.  
 

Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο αλάδνρνο  θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα 
εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 
 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ηνπ 
πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ 
πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ.   
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  
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ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 
(€) 

ΤΝΟΛΟ (€)  

1 

Αλαθαηαζθεπή 
θξεαηίσλ δηθηχνπ 
χδξεπζεο 
ηξαησληζκνχ ηνπ 
ΠΒΚ 
(50000000-5 
Τπεξεζίεο 
επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο)  

Σεκ 1 2.912,00 2.912,00 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 2.912,00 

 
Τπεχζπλε ζχληαμεο ΣΠ: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  ΜΤ Αηθ. 
Μαξθεηάθε ηει 2821026903, suppdivision@namfi.gr. 
 

 

      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 

mailto:suppdivision@namfi.gr

