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Σ Ε Υ ΝΙ Κ Η ΠΡ ΟΔ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ  

«πληήξεζε Κηεξίσλ ζηνλ ηαζκό  

Ραληάξ No. 2 ζην Bαζηιηθό» 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 θνπφο 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζηα θηήξηα 
ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ 
Ηξαθιείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα: 

  α. Σελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά-παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ηαζκνχ 
Ραληάξ No.2, ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, εηδψλ πγηεηλήο θηι, πνπ είλαη απαξαίηεηα 
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θηεξίσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 

  β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο εμσηεξηθψλ –
εζσηεξηθψλ ρξψζεσλ θαη αλαθαίληζεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζηα θηήξηα ηνπ 
ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ 
Ηξαθιείνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 

1.2 Τπάξρνπζα θαηάζηαζε 

                      Η θαηαζθεπή ησλ θηεξίσλ ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No. 2, ρξνλνινγείηαη 
πεξίπνπ απφ ην 1967. ηα παξαπάλσ θηήξηα θαηφπηλ απηνςίαο, έρεη παξαηεξεζεί 
κηθξήο θιίκαθαο απνθφιιεζε ηκεκάησλ επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ 
ηνηρνπνηηψλ θαη ζε αθφκε κηθξφηεξε θιίκαθα ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα θαη 
νμεηδσκέλνο νπιηζκφο. Η παξνχζα ρξψζε ησλ θηεξίσλ έιαβε ρψξα πξηλ 10 
ρξφληα πεξίπνπ. 

1.3 Πξνηάζεηο 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηειεζηνχλ ζε θηήξηα ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 θαη 
ζα πεξηιακβάλνπλ:  

α. Απνθαηάζηαζε φπνηαο ζαζξήο, ξεγκαησκέλεο, δηνγθσκέλεο, 
απνθνιιεκέλεο επίρξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ. 

β. Δπηζθεπή ηνπ απνθαιπθζέληνο νπιηζκνχ θαη ηνπ ελαλζξαθσκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. 

γ. Δπηζθεπή ησλ ζηεζαίσλ. 
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δ. Υξσκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ ζε ρξψκαηα 
παξαιιαγήο επηινγήο θαη πξνκήζεηαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 ε. Τγξνκφλσζε ησλ δσκάησλ. 

ζη. Αλαθαίληζε ησλ ρψξσλ  πγηεηλήο. 

2. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε πεξηγξαθφκελε 
παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο, ζηελ παξνχζα ΣΟ, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν.4412/16. 

3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

3.1  ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΡΩΔΩΝ 

 Πξνεξγαζίεο- Ιθξηψκαηα 

 Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Καζαξηζκφο ζθνπξηάο θη εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ζηνπο 
νπιηζκνχο 

 Δθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ 

 Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζηκα ζθξαγηζηηθά πιηθά 

 Τδξνβνιή -  θαζαξηζκφο - πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ  

 Υξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεο 

3.2  ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 

 Απνμειψζεηο: πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, εηδψλ πγηεηλήο, 
ζσιήλσλ απνρέηεπζεο θηι. 

 Καηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ: ζεξκνχ – ςπρξνχ λεξνχ θαη απνρέηεπζεο. 

 Δπηζηξψζεηο πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ. 

 Απνθαηαζηάζεηο - ρξψζεηο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 

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 νη: 

α. ΣΟΣΔΔ 2411/86: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα. Γηαλνκή 
θξχνπ-δεζηνχ λεξνχ. 

β. ΣΟΣΔΔ 2412/86: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα. 
Απνρέηεπζε. 

γ. ΔΛΟΣ HD384: Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα 
θαη νηθφπεδα.  
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Δπίζεο ηζρχνπλ ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ 
αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ: 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 
1501-03-10-01-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 
1501-03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ 
1501-03-10-03-00 Υξσκαηηζκνί θαη πξνζηαζία ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 
1501-08-05-02-04 θξάγηζε αξκψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-14-01-02-01 Σνπηθή θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο κε δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνχ 
1501-14-01-04-00 Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελεο ζε 

δηάβξσζε 

1501-14-01-07-01 Πιήξσζε ξσγκψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-14-01-09-01 Καζαξηζκφο επηθάλεηαο απνθαιπθζέλησλ ραιχβδηλσλ 
νπιηζκψλ 

1501-14-03-02-00 Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ ηνίρσλ πιήξσζεο 
1501-15-01-03-00 Καηεδαθίζεηο θαηαζθεπψλ κε κεραληθά κέζα 
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 

1501-03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηεξίσλ 

 
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 

 

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 ην 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 
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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 ηα δηθαηνινγεηηθά δελ 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 ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ θαη ε πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ 
ηαζκφ Ραληάξ Νν. 2. 

5.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο  Γνκηθψλ Τιηθψλ 

5.2.1 Όια αλεμαηξέησο ηα ρξψκαηα θαη ηα είδε ρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη 
λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, επξσπατθψλ εξγνζηαζίσλ, αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο, 
πνπ λα θπθινθνξεί επξέσο ζηελ αγνξά θαη απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Θα πξέπεη λα είλαη πδαηηθήο 
δηαζπνξάο, θαηάιιεια γηα ηε βαθή εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, λα εθαξκφδνληαη ζε 
πνιιέο επηθάλεηεο φπσο ζνβάο, κπεηφλ, ηνχβια θιπ, λα δνπιεχνληαη εχθνια, λα 
έρνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα, ηζρπξή πξφζθπζε, γξήγνξν ζηέγλσκα, εμαηξεηηθή 
ζηηιπλφηεηα θαη αληνρή ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ 
αλάπηπμε θσηηάο θαη εμάπισζε ηεο θιφγαο. 

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: 

 ΔΛΟΣ 884-1 Paints of organic solvent type for exterior walls - Part 
1: Whites - Υξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο- Μέξνο 1: Λεπθά. 

 ΔΛΟΣ 884-2 Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins 
deep tone paints - Υξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο - Μέξνο 2: 
Γηάθνξεο απνρξψζεηο θαη πηγκέληα γηα βάζε (αζηάξσκα), ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο 
επηζηξψζεηο, αλζεθηηθά ζην θψο. 

5.2.4 Πποζηαηεςηικό ςπόζηπωμα (Αζηάπι νεπού ) 

 ηιηθνλνχρo αθξπιηθφ κηθξνληδέ αζηάξη λεξνχ. Να παξνπζηάδεη 
ηζρπξή πξφζθπζε, πςειή δηεηζδπηηθφηεηα θαζψο θαη αληνρέο ζε αιθαιηθά 
ππνζηξψκαηα. Να πξνζηαηεχεη απφ ηελ αλεξρφκελε πγξαζία θαη ηε δεκηνπξγία 
αιάησλ. Δπίζεο, λα ζηαζεξνπνηεί ηηο εχζξππηεο επηθάλεηεο, φπσο ζαζξνχο 
ζνβάδεο θιπ. Δπηπιένλ λα ζπλίζηαηαη γηα ρξήζε ζε λέεο ή παιαηέο πνξψδεηο 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ κε ρξψκαηα αθξπιηθά, 
ζηιηθνλνχρα θιπ. ή κε ζνβάδεο ζηιηθνλνχρνπο θαη αθξπιηθνχο. 
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δκθάληζε: αηηλέ θαη γπαιηζηεξή πθή   

 Υξσκαηηζκφο: Διαθξψο θίηξηλν 

 Ππθλφηεηα: 1,00 kg/lit 

 pH: 9-10  

 Θεσξεηηθή απφδνζε: (m2/l): 10-15 

 Αληνρή ζηελ έθπιπζε: >20.000 παιηλδξνκήζεηο   

 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10 °C 

 ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο): Να αλήθεη ζηηο 
θαηεγνξίεο Α/α θαη Α/γ [Οξηαθή Σηκή ΠΟΔ Δπξσπατθήο Έλσζεο: 75 gr/lt (2007) θαη 
30 gr/lt (2010)].   

Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά   

Να έρεη πνιχ θαιή πξφζθπζε ζε παιηά βεξληθνρξψκαηα δηαιχηνπ. Να 
παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιχζηκν κε απνξξππαληηθά θαη ζηελ 
θηκσιίαζε.  ηελ εθαξκνγή ηνπ λα έρεη καιαθφ – νκνηφκνξθν άπισκα θαη εχθνιν 
δνχιεκα. 

5.2.5 Ελαζηομεπέρ ακπςλικό μονωηικό σπώμα εξωηεπικού σώπος 
(100%), Α΄ ποιόηηηαρ  ζε σπωμαηιζμό RAL 6025 (FERNGREEN), RAL 7004 
(SIGNALGREY) και λεςκό. 

Διαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ρξψκα εμσηεξηθψλ θαζέησλ επηθαλεηψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο.  Να εθαξκφδεηαη ζε λέεο θαη παιαηέο επηθάλεηεο απφ 
ζνβά, κπεηφλ, ηνχβια, θιπ. Να πξνζθέξεη άςνγε ηειηθή επηθάλεηα, εμαηξεηηθή 
αληνρή ζην πιχζηκν θαη ζε δπζκελείο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηελ 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε  θαη ην παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα απαηηεί 
επαλαβαθή κε  αθξπιηθφ ρξψκα. Να θαιχπηεη πιήξσο κηθξέο ξσγκέο ηεο 
επηθάλεηαο  θαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο θαη ηηο δηαζηνιέο, παξακέλνληαο  
ειαζηηθφ ζε ζεξκνθξαζίεο απφ  –25°C έσο +110°C, ραξίδνληαο παξάιιεια 
ζηεγαλσηηθέο ηδηφηεηεο. Η ηειηθή επηθάλεηα θαη νη απνρξψζεηο λα παξακέλνπλ 
ακεηάβιεηεο γηα ρξφληα, ρσξίο ζεκάδηα θαη ίρλε βξνρήο. Να είλαη 
πηζηνπνηεκέλν σο ςπρξφ ρξψκα. 

Διάρηζηα Πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνρξψζεσλ.  

Σερληθά  ραξαθηεξηζηηθά:  (ΔΛΟΣ 2811.1-02, 20Ο C, ΔΛΟΣ 3251-03)  

 Ρεηίλε: Αθξπιηθή Γηαζπνξά  

 Ππθλφηεηα: 1.60±0,10 gr/ml, 

 Ιμψδεο: 90-128KU 

 ξΗ: 7.5-9,5  

 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5°C  
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 ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο): Να αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία Α/γ [ Οξηαθή Σηκή ΠΟΔ Δπξσπατθήο Έλσζεο : 75gr/lt (2007) θαη 40 gr/lt 
(2010) ]   

Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  (ΔΛΟΣ 2409-95)  

 Καιππηηθφηεηα γηα SR 20 m2/Lt: CR 90-98%   

 Γείθηεο ιεπθφηεηαο: ≥ 85-90   

 Γείθηεο θηηξηλίζκαηνο: ≤ 0,50   

 Αληνρή ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο: Δμαηξεηηθή, λα κελ 
παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θηικ.  Δπηηαρπλφκελε γήξαλζε κε αθηηλνβνιία UV: 
2000 h: λα κελ παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θηικ. Γηαπεξαηφηεηα πδξαηκψλ (SD ): 
≥ 0.25m (θιάζε ΙΙ)   

 Γηαπεξαηφηεηα CO2 (SD ): ≥ 95m Καηάιιειν γηα 
πξνζηαζία ηνπ ηζηκέληνπ απφ ελαλζξάθσζε. πληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ 
ειηαθή αθηηλνβνιία (SR) : min0,85 (ιεπθφ)  

 Γείθηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 
(SRI): 107-109 (Λεπθφ)  

 Αληνρή ζε πιχζηκν-ηξίςηκν: > 10.000 θηλήζεηο   

 Αληνρή ζε επηηαρπλφκελε γήξαλζε: 10/10 (1 κήλαο, 50 
°C )  

 Ιθαλφηεηα επαλαρξσκαηηζκνχ: Να κελ παξαηεξείηαη 
θακία αιινίσζε ηεο αξρηθήο ζηξψζεο. ηηιπλφηεηα 85°: γσλία παξαηήξεζεο 60° 
Λεπθφ < 3 γσλία παξαηήξεζεο 85° Λεπθφ < 3-12  Αληνρή ζε δηαιχηεο (πδαηηθφ 
δηάιπκα NaOH 5% θ.β.): Να κελ παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θηικ   

 Απφδνζε: 9-12 m²/Lt γηα πιήξε θάιπςε (2 ζηξψζεηο), 
αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο θαη ηελ απφρξσζε. 

            5.2.6 Ελαζηομεπέρ ζηεγανωηικό ηαπαηζών, ακπςλικήρ 
βάζεωρ Επαλειθόμενο, ελαζηομεπέρ  ζηεγανωηικό ηαπαηζών, ελεύθεπο διαλςηών.  

Να παξέρεη: 

 Μηα εληαία ειαζηηθή, ζηεγαλή θαη αηκνπεξαηή 
κεκβξάλε, ρσξίο αξκνχο θαη ελψζεηο.  

 Πνιχ θαιή πξφζθπζε ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα, 
φπσο ζθπξφδεκα, μχιν, κέηαιιν θαη ζε θάζε είδνπο ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο. 

 Τςειή ειαζηηθφηεηα. 

 Μεγάιε αληνρή ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο θαη ηνλ ρξφλν. 

 Τςειή ιεπθφηεηα θαη ειηαθή αλαθιαζηηθφηεηα.  

 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ κέζσ 
κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο.  

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη ζε κε νκαιφ ππφζηξσκα 
(αλεπίρξηζην ζθπξφδεκα). 
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Πηζηνπνηεκέλν κε ηε ζήκαλζε CE, σο πξντφλ πξνζηαζίαο επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1504. 

5.2.7  Μεηαηποπέαρ ζκοςπιάρ 

            Τγξφ ειεχζεξν δηαιπηψλ πνπ λα αληηδξά ρεκηθά κε ηε ζθνπξηά θαη 
ηε κεηαηξέπεη ζε κέηαιιν. Να είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ρξήζε ζε θνξείο απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηά ΔΝ 1504-7. Δθαξκνγή κε απιή επάιεηςε πάλσ ζε 
ξάβδνπο νπιηζκνχ ελαλζξαθσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ζε κεηαιιηθέο 
επηθάλεηεο πξηλ ηε βαθή θαη κεηά ηε κεραληθή απνκάθξπλζε κεγάισλ θνκκάηησλ 
ζθνπξηάο. Να κελ  επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηζηκέληνπ ζε κεηαιιηθέο 
επηθάλεηεο.  

5.2.8 Πολςοςπεθανική  μαζηίση ζθπάγιζηρ απμών. 

            Πνιπνπξεζαληθή  καζηίρε  γηα  ζθξάγηζε  αξκψλ ζπζηνιήο  
δηαζηνιήο. Να είλαη θαηάιιειε γηα ζθξάγηζε αξκψλ ζε νηθνδνκέο, αξκνχο 
ζπζηνιήο - δηαζηνιήο,  πξνθαηαζθεπαζκέλα  ζηνηρεία  ηζηκέληνπ  θαη  κεηαιιηθά 
πιαίζηα. Δπηπιένλ λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα EN 15651-1 (θξαγηζηηθφ  γηα  
πξνζφςεηο  γηα εζσηεξηθέο  θαη  εμσηεξηθέο  εθαξκνγέο) θαη 15651-4 (θξαγηζηηθφ  
γηα  δηαζηνιηθνχο αξκνχο δαπέδσλ γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εθαξκνγέο). 

5.2.9 Αναζηολέαρ διάβπωζηρ οπλιζμού. 

            Αλαζηνιέαο δηάβξσζεο ζε κνξθή θνληάκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ γηα 
ξάβδνπο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνεηδή ζπλδεηηθά, εηδηθέο ξεηίλεο θαη 
αληηζθσξηαθά πξφζζεηα. 

5.2.10  Επιζκεςαζηικό κονίαμα 

Ιλνπιηζκέλν ζημνηξνπηθφ κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα γηα επηζθεπή 
ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο ην νπνίν λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ EN 1504-3 γηα δνκηθά θνληάκαηα. 

5.2.11  Λεςκόρ ζοβάρ μίαρ ζηπώζηρ 

Λεπθφο ζνβάο κίαο ζηξψζεο απφ κίγκα ιεπθνχ ηζηκέληνπ, επηιεγκέλεο 
θνθθνκεηξίαο αζβεζηνιηζηθψλ αδξαλψλ πιηθψλ κέγηζηνπ θφθθνπ 1,4mm θαη 
εηδηθψλ βειηησηηθψλ, ζρεδηαζκέλνο γηα άξηζηε εξγαζηκφηεηα θαη πξφζθπζε. 
Καηάιιεινο γηα εθαξκνγή κε κεραλή ή κε ην ρέξη. 

5.2.12 Εύκαμπηο, επαλειθόμενο, ηζιμενηοειδέρ κονίαμα 2 ζςζηαηικών 

Δχθακπην, επαιεηθφκελν, ηζηκεληνεηδέο θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ, ιεπθνχ 
ρξψκαηνο, θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο αδξαλψλ, εηδηθψλ πξνζζέησλ θαη ελφο 
πγξνχ ειαζηηθνπνηεηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζχλζεησλ πνιπκεξψλ, γηα καθξνρξφληα 
ζηεγαλνπνίεζε ηαξαηζψλ, κπαιθνληψλ, ηνίρσλ, ζθπξνδέκαηνο, ηζηκεληφιηζσλ θαη 
ηνχβισλ. Μεηά ηε ζθιήξπλζή ηνπ λα είλαη αλζεθηηθφ ζηα ιηκλάδνληα λεξά θαη ηνλ 
παγεηφ, ελψ λα επηηξέπεη ηε δηαπλνή ηεο επηθάλεηαο. Να παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαζψο θαη εμαηξεηηθή βαηφηεηα ρσξίο λα 
θνιιάεη. Καηάιιειν γηα ρξεζηκνπνίεζε σο ππφζηξσκα ζε ειαθξψο 
ξεγκαησκέλεο επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηξηρνεηδείο ξσγκέο θαη πνπ 
πξφθεηηαη λα επηθνιιεζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα, ηνηρνπνηίεο απφ ηζηκεληφιηζνπο, 
ηνχβια, πνξνκπεηφλ θαη ζνβαηηζκέλεο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Καηάηαμε σο 
πξνζηαηεπηηθφ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο (c) θαηά EN 1504-2. 

εκείσζε: Όια ηα αλσηέξσ πξνζθεξόκελα πιηθά (Αζηάξη, Υξώκαηα 
Μνλσηηθά θηι), ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη λα απνηεινύλ ζύζηεκα 
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πιηθώλ, δειαδή λα είλαη ζπλεξγαδόκελα κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε ην ηειηθό 
απνηέιεζκα λα είλαη ην επηζπκεηό. 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΡΩΜΑΣΩΝ- 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (Π1) 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 
Αζηάξη λεξνχ κηθξνληδέ 

ζπζθεπαζία 10 lt 
ΣΔΜ 3 50,00 150,00 

2 

Αθξπιηθφ ειαζηηθφ ρξσκαηηζηφ 
ζε απφρξσζε  RAL 6025 

(FERNGREEN)  ζπζθεπαζία 
10 lt 

ΣΔΜ 2 78,00 156,00 

3 

Αθξπιηθφ ρξσκαηηζηφ ζε 
απφρξσζε  RAL 7004 

(SIGNALGREY) 
ζπζθεπαζία10 lt 

ΣΔΜ 2 78,00 156,00 

4 
Αθξπιηθφ ειαζηηθφ κνλσηηθφ, 
ρξψκα ιεπθφ, ζπζθεπαζία 10 

lt 
ΣΔΜ 3 50,00 150,00 

5 
Δπαιεηθφκελν, ειαζηνκεξέο 

ζηεγαλσηηθφ10 lt 
ΣΔΜ 3 45,00 135,00 

6 
Μεηαηξνπέαο ζθνπξηάο 

ζπζθεπαζία 1 lt 
ΣΔΜ 3 15,00 45,00 

7 
Πνιπνπξεζαληθή  καζηίρε 

ζθξάγηζεο αξκψλ ζπζθεπαζία 
600 ml 

ΣΔΜ 4 5,50 22,00 

8 
Αλαζηνιέαο δηάβξσζεο 

νπιηζκνχ ζπζθεπαζία 2 Kg 
ΣΔΜ 2 5,50 11,00 

9 
Δπηζθεπαζηηθφ θνλίακα 

ζπζθεπαζία 25 Kg 
ΣΔΜ 15 12,00 180,00 

10 
Λεπθφο ζνβάο κίαο ζηξψζεο 

ζπζθεπαζία 30 Kg 
ΣΔΜ 10 8,00 80,00 

11 
Σζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθφ 

θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ (Α+Β) 
ζπζθεπαζία 30 Kg (20+10) 

ΣΔΜ 3 65,00 195,00 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 1.280,00 

 

5.3 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο  Δηδψλ πγηεηλήο  

5.3.1 Νηπηήξαο W.C. κε θνιψλα, δηαζηάζεσλ επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο, εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο απφ παιψδε πνξζειάλε κνλήο νπήο, ιεπθήο 
απνρξψζεσο, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, ιείεο επηθάλεηεο άξηζηεο πνηφηεηαο κε 
ζέζε γηα κπαηαξία – αλακηθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαιβίδαο. 

5.3.2 Λεθάλε W.C. πνξζειάλεο κε πίζσ εμαγσγή κε δνρείν 
πιχζεο πνξζειάλεο ρακειήο πίεζεο (θαδαλάθη πιήξεο), ιεπθήο απνρξψζεσο, κε 
ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, ιείεο επηθάλεηεο άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κε θάιπκκα απφ 
ζθιεξφ αληηβαθηεξηδηαθφ πιαζηηθφ, βαξέσο ηχπνπ. 

5.3.3 Υαξηνζήθε, αλνηθηή, βηδσηή, νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε. 

5.3.4 Άγθηζηξν αλαξηήζεσο, βηδσηφ δηπιφ, νξεηράιθηλν, 
επηρξσκησκέλν. 

5.3.5 Πηγθάι W.C. θιεηζηνχ ηχπνπ, επηρξσκησκέλν. 
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5.3.6 Μπαηαξία – κείθηεο ληπηήξα, κνλήο νπήο απφ επηρξσκησκέλν 
ρπηφ νξείραιθν γπαιηζηεξφ, άξηζηεο  πνηφηεηαο. 

5.3.7 Δξκάξην/Νηνπιάπη Έπηπιν Μπάληνπ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70 
εθ Υ 50 εθ κε ζπνη, θαζξέπηε θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν, απφ κνξηνζαλίδα κε 
επέλδπζε κειακίλεο απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζηεξηγκάησλ γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν. 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ (Π2) 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 
Νηπηήξαο W.C. κε 

θνιψλα 
ΣΔΜ 2 90,00 180,00 

2 

Λεθάλε W.C. 
πνξζειάλεο πίζσ 
εμαγσγή κε δνρείν 

πιχζεο πνξζειάλεο 
ρακειήο πίεζεο 

(θαδαλάθη πιήξεο) 

ΣΔΜ 2 120,00 240,00 

3 Υαξηνζήθε ΣΔΜ 2 7,00 14,00 

4 
Άγθηζηξν αλαξηήζεσο 

πεηζέηαο 
ΣΔΜ 2 6,00 12,00 

5 Πηγθάι W.C. ΣΔΜ 2 12,00 24,00 

6 
Μπαηαξία – κείθηεο 

ληπηήξα 
ΣΔΜ 2 30,00 60,00 

7 Καζξέπηεο ληπηήξα ΣΔΜ 2 65,00 130,00 
ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 660,00 

 

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 Γηνίθεζε ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 θαη κε ηε Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ΠΒΚ ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Ραληάξ. 

 6.1  πληήξεζε Γνκηθψλ ζηνηρείσλ - Υξψζεηο - Μνλψζεηο 

Οη ρψξνη πξνο ζπληήξεζε ησλ ρξψζεσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

Α/Α Υψξνο-Πεξηγξαθή Δίδνπο εξγαζίαο. 

1 
 

ΚΟΠΙΑ 1 

2 
 

ΚΟΠΙΑ ΠΤΛΗ 

4 ΓΩΜΑΣΙΟ Σ-Η ΔΝΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ 

5 ΥΩΡΟ ΑΝΣΛΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 

6 
ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ (ζηα δψκαηα ησλ 

ζθνπηψλ θαη ζηεζαίνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ) 
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6.1.1. Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, 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 ζην ηζφγεην ησλ θηεξίσλ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ζηηο κεηέπεηηα εξγαζίεο ησλ 
ρξψζεσλ. Δπίζεο, ζηηο φςεηο θαη ηα δψκαηα ησλ θηεξίσλ ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο 
εμσηεξηθψλ κνλάδσλ απφ θιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. Απηά δελ ζα 
απεγθαηαζηαζνχλ,  αιιά  ζα  πξνζηαηεπηνχλ  κε  θαηάιιειν  ζθέπαζκα.   

   ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί (π.ρ. δηαπηζησζεί βιάβε ζην 
επίρξηζκα πίζσ απφ ηηο ζπζθεπέο), ηφηε, θαη κφλν ηφηε, ζα απεγθαηαζηαζνχλ. 
Δπίζεο ζα γίλεη άξζε ησλ ζηεξίμεσλ ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ (αζζελή ξεχκαηα) 
θαη ζσιελίζθσλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ρξψζεηο θη ε επαλαζηήξημε ζε 
επφκελν ρξφλν.  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. 

6.1.3.  Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθψκαηα 
θαη ξεγκαηψζεηο, ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο, ρεηξσλαθηηθά κε 
θξνχζεηο απφ ζθπξί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζαζξά ηκήκαηα θαη λα 
εκθαληζζνχλ ηα πγηή. Οη εξγαζίεο απηέο  ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ 
ΣΠ 1501-14-01-02-01 θαη ηελ παξνχζα ΣΟ. Σα ζαζξά πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ κε  
επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ παξφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 - 
Μέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ 
εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), ζηνπο θαηά Ννκφ 
αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζα πξνζθνκηζηεί ζηελ Τπεξεζία αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ ηειηθήο δηάζεζεο απηψλ. Η θφξησζε θαη ε κεηαθνξά δελ 
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο. 

6.1.4. Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο 

 Μεηά ηελ απνθάιπςε ησλ πγηψλ ηκεκάησλ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο δηαηνκήο, θαζψο θαη ηνπ ζθνπξηαζκέλνπ 
νπιηζκνχ απφ ηα νμείδηα, κε κεραληθά κέζα ήηνη ηξίςηκν κε ζπξκαηφβνπξηζα, 
γπαιφραξην, πδξνβνιή κέζεο πίεζεο κε δηαβξσηηθφ κέζν ή ακκνβνιή εάλ 
ρξεηαζηεί ζε πεξίπησζε εθηεηακέλεο δηάβξσζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη 
θαιφο θαζαξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ κε ζθνχπηζκα, βνχξηζηζκα, αλαξξφθεζε ή 
θχζεκα κε πεπηεζκέλν αέξα ρσξίο έιαηα ιίπαλζεο. 
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 Σν αξγφηεξν εληφο 3 σξψλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα γίλεη εθαξκνγή θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα ζθνπξηάο ψζηε 
ην ηειηθφ πξντφλ ηεο αληίδξαζεο λα είλαη ζπκβαηφ κε επηζθεπαζηηθέο βαθέο 
ζηδεξνπιηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ αιθαιηθφ πεξηβάιινλ πξνζηαζίαο. Ο 
κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο είλαη έλα πγξφ ειεχζεξν δηαιπηψλ πνπ αληηδξά ρεκηθά κε 
ηε ζθνπξηά θαη ηε κεηαηξέπεη ζε κέηαιιν. Ο κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΝ 1504-7.  

 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επάιεηςε ηνπ νπιηζκνχ θαη ησλ 
πξνζθείκελσλ  επηθαλεηψλ  ηνπ  ζθπξνδέκαηνο,  ζε  2  ζηξψζεηο   κε  αλαζηνιέα 
δηάβξσζεο πάρνπο 1,5-2mm (εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή), γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ, ηε δεκηνπξγία 
αιθαιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπλζεθψλ πξφζθπζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή 
επηζθεπαζηηθήο θνλίαο. 

 Έπεηηα ζα γίλεη εθαξκνγή εηδηθνχ θνληάκαηνο 
επηζθεπήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε θαηάιιειν πάρνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ ελαλζξαθσκέλνπ - απνζαξζξσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, 
πξφθεηηαη γηα ζημνηξνπηθφ ηλνπιηζκέλν ηζηκεληνθνλίακα ζε θαηάιιειν πάρνο (5-
30mm) θαηάιιειν γηα θάζε ηχπν δνκηθήο ή κε εθαξκνγήο ζε θέξνληα νξγαληζκφ. 

 Σέινο, κεηά ηελ επηζθεπή (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεη εθαξκνγή κε ιεπθφ ζνβά κηαο ζηξψζεο 
πςειήο αληνρήο γηα πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ησλ επηρξηζκάησλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε 
δηαδηθαζία δηαπηζησζνχλ εηο βάζνο ξεγκαηψζεηο ηεο δηαηνκήο νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο (δνθνχ ή θνιφλαο), ζα γίλνπλ ξεηηλελέζεηο ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ 
1501-14-01-07-01. 

6.1.5.  Απνθαηάζηαζε θαηαζθεπαζηηθψλ ξσγκψλ εμσηεξηθά ηεο 
ηνηρνπνηίαο 

 Αθνινχζσο ζα γίλεη επηκειήο δηάλνημε ησλ ξσγκψλ κε 
ηξνρφ θνπήο (ζβνπξάθη), απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο θαη θαζαξηζκφο ηεο ξσγκήο, 
πξνεπάιεηςε ππνζηξψκαηνο κε πιηθφ πξφζθπζεο primer θαη ζθξάγηζε ηεο 
ξσγκήο κε ζηεγαλνπνηεηηθή καζηίρε πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο. 

 Γηα ηε ζηεγάλσζε κεηαμχ δαπέδνπ-ζνβαηεπί θαη  
πδξνξξνψλ-δαπέδνπ, ζα πεξαζηεί πεξηκεηξηθά (φπνπ απαηηείηαη) δηάθαλν 
ζθξαγηζηηθφ πςειήο αληνρήο. 

6.1.6   Σειηθή πξνεηνηκαζία – ρξσκαηηζκφο 

 Θα γίλεη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ θη επηκειήο 
θαζαξηζκφο. Θα αθνινπζήζεη ζε φιεο ηηο πξνο ρξψζε επηθάλεηεο πδξνβνιή κέζεο  
πίεζεο  (max 500 bar)  γηα  ηνλ  πιήξε  θαζαξηζκφ  απφ  ζθφλε,  ξχπνπο, ζαζξά 
ρξψκαηα. ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα δηάζεζε λεξνύ από ηνλ 
πάξνρν θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απφλεξσλ ηεο 
πδξνβνιήο. 

 Θα γίλεη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ κε αζηάξη λεξνχ 
γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζε 2 ζηξψζεηο. Δλδηάκεζα ησλ 2 ζηξψζεσλ 
αζηαξψκαηνο ζα πξνεγεζεί ηξίςηκν θαη ζηνθάξηζκα γηα εμνκάιπλζε ησλ 
επηθαλεηψλ (φπνπ απαηηείηαη) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξαζηεί ζε 2 ζηξψζεηο 
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αθξπιηθφ ειαζηηθφ κνλσηηθφ ιεπθνχ ρξψκαηνο φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
επηζθεπέο (θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη). 

 Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο κε ην ρξψκα αθξπιηθήο βάζεσο γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε 2 
ζηξψζεηο γηα ηε βαζηθή απφρξσζε RAL 6025 (FERNGREEN). 

 Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο ζε 2 ζηξψζεηο γηα ηα 
ρξψκαηα ηεο παξαιιαγήο RAL 7004 (SIGNALGREY) ζε ζρέδην (ζρήκαηα – 
εκβαδά) πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ.  

6.1.7.  Τγξνκφλσζε ζηα δψκαηα ζθνπηέο θαη ζηεζαίνπ θεληξηθνχ 
θηεξίνπ 

 Θα γίλεη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ θη επηκειήο 
θαζαξηζκφο. Θα αθνινπζήζεη ζε φιεο ηηο πξνο κφλσζε επηθάλεηεο πδξνβνιή 
κέζεο πίεζεο (max 500 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ απφ ζθφλε, ξχπνπο, ζαζξά 
ρξψκαηα. ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα δηάζεζε λεξνύ από ηνλ 
πάξνρν θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απφλεξσλ ηεο 
πδξνβνιήο. 

 Δθαξκνγή καζηίρεο πεξηκεηξηθά ηεο ηζηκεληνθνλίαο θαη 
ηνπ ζηεζαίνπ θαη γεληθά ζε φια ηα πξνεμέρνληα ηνπ δψκαηνο (φπσο ζσιήλεο).  

 Αθνινχζσο εθαξκφδνληαη δχν δηαζηαπξνχκελεο 
ζηξψζεηο απφ επαιεηθφκελν, ηζηκεληνεηδέο θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ εληζρχνληαο κε 
ισξίδα πνιπεζηεξηθνχ νπιηζκνχ «γεσυθαζκα» γηα ελίζρπζε επαιεηπηηθψλ 
πιηθψλ  πεξηκεηξηθά ηνπ δψκαηνο θαη ηνπ ζηεζαίνπ θαη ζε φια ηα πξνεμέρνληα ηνπ 
δψκαηνο (φπσο ζσιήλεο).  

εκείσζε: Όια ηα αλσηέξσ πιηθά  ηνπ πίλαθα (Π1), ζα παξαδνζνύλ ζηνλ 
πάξνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ από ηελ Τπεξεζία. 
Σπρόλ άιια πιηθά – κηθξνϋιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ επηβαξύλνπλ ηνλ 
πάξνρν. 

6.2 Αλαθαίληζε Υώξσλ Τγηεηλήο 

6.2.1. Γεληθά 

 Οη ρψξνη πξνο αλαθαίληζε είλαη δχν ζέζεηο W.C. - πξνζάιακνη. Οη 
δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α Υψξνη Μήθνο (m) Πιάηνο (m) Ύςνο (m) 

1 W.C. 1 3.00 1.00 3.98 

2 W.C. 2 3.00 1.00 3.98 

 

 Οη ρψξνη θαίλνληαη θαη ζην ζρέδην 1. 

6.2.2. Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο  

 Δθηεινχληαη, γεληθψο, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη 
θαζαηξέζεσλ: εηδψλ πγηεηλήο, επίηνηρσλ θαη πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρσλ (δχν 
θαζξέπηεο, δχν ληπηήξεο, δχν ιεθάλεο,  δχν λεξνρχηεο, ηα επίηνηρα πιαθίδηα, ηα 
παιηά ζηθψληα θιπ).  
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 Απνμειψλνληαη ηα παιαηά δίθηπα (ζσιελψζεηο, 
θαιψδηα θιπ.) ειεθηξηζκνχ, απνρέηεπζεο, ζεξκνχ θαη ςπρξνχ χδαηνο θιπ. 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ, λέεο, αληίζηνηρεο γηα ηα ππφςε δίθηπα.   

 Όιεο νη εξγαζίεο ησλ απνμειψζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ 
γίλνληαη έληερλα θαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ βιάβεο θαη 
ξεγκαηψζεηο ζηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνμειψζεθαλ ή κείσζε ηεο αληνρήο 
απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εληζρχζεη απηά θαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο πξνθιεζείζεο δεκηέο κε δηθή ηνπ δαπάλε.  

 Αθαηξείηαη ην δίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιελψζεηο-
ζηεξίγκαηα θιπ.) πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ππφςε 
ρψξσλ, έληερλα θαη κε κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θακία βιάβε 
ζηα πιηθά πνπ ην απνηεινχλ ψζηε απηφ λα επαλεγθαηαζηαζεί ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία.  

 Όζα απφ ηα απνμεισζέληα πιηθά θξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία εχρξεζηα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. Τπφινηπα κε ρξήζηκα πιηθά 
ζα κεηαθέξνληαη ζε θάδν ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαζαηξέζεσλ, κε 
ζθνπφ λα κεηαθεξζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ζε εγθεθξηκέλν ρψξν 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο-απφξξηςεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  

6.2.3. Αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ 

 Η αλαθαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζεξκνχ – ςπρξνχ χδαηνο 
ζα πεξηιακβάλεη έλαλ θεληξηθφ πίλαθα πδξνιεςίαο κε δχν θνιιεθηέξ, έλα ςπρξνχ 
θαη έλα ζεξκνχ χδαηνο, απφ ηα νπνία ζα αλαρσξνχλ λέεο γξακκέο πξνο ηνπο 
πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ε φδεπζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη ελδνδαπέδηα ή/θαη ρσλεπηή 
επί ηνίρσλ. Η φδεπζε ησλ λέσλ δηθηχσλ, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ πίλαθα 
πδξνιεςίαο, ζα θαζνξηζηνχλ επί ηφπνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
πάξνρν. Γηα ηελ έληερλε ελδνδαπέδηα ή/θαη ρσλεπηή επί ησλ ηνίρσλ φδεπζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα αλνίγεηαη ην αληίζηνηρν δηαζηάζεσλ (βάζνο θαη πιάηνο) θαλάιη 
κε επηκειεκέλε θαη έληερλε δηάλνημε (ρξήζε ηξνρνχ θνπήο θιπ.).  

 Ο πάξνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα 
απνκνλψλεη ηα δίθηπα, δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ, ζέξκαλζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
πξνβαίλεη ζηελ απνμήισζή ηνπο. Σν δίθηπν ηνπ θξχνπ λεξνχ ζα απνμεισζεί κέρξη 
ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ζηνλ ρψξν ησλ ηνπαιεηψλ (εζσηεξηθά ηνπ δσκαηίνπ ησλ 
ηνπαιεηψλ), ζεκείν ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί επί ηφπνπ απφ ηελ επίβιεςε. 

 Γίθηπν ζεξκνχ – ςπρξνχ χδαηνο. Οη ζσιήλεο ηνπ 
δηθηχνπ πνπ αθνξνχλ θαη ζην ζεξκφ θαη ην ςπρξφ λεξφ, ζα είλαη απφ «ιάζηηρν» 
δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (καχξν) θαηάιιειν γηα δίθηπν χδξεπζεο. Όια ηα 
εδηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ π.x., 
ζπλδέζεσο, αιιαγήο δηεπζχλζεσο θιπ., ζα είλαη κεηαιιηθά νξεηράιθηλα θαη φπνπ 
απαηηείηαη επηρξσκησκέλα. Οη ζσιήλεο εληφο ησλ ρψξσλ αλαθαίληζεο, π.x. απφ 
ηνλ ζπιιέθηε κέρξη ηνλ αλακηθηήξα, ζα είλαη εληαίνη, ρσξίο ελδηάκεζε ζχλδεζε 
(κνχθα) ζηε δηαδξνκή ηνπο.  

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο δηαηνκήο Φ16 θαη Φ22 
κε πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 2ριζη. γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζηνπο ληπηήξεο 
θαη ηηο ιεθάλεο, εληφο πιαζηηθψλ δηακνξθψζηκσλ ζσιελψλ (ζπηξάι) 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ ΡΔ πςειήο πνηφηεηαο, ελδεηθηηθήο δηαηνκήο Φ23 θαη Φ29 
αληίζηνηρα, απφρξσζεο θφθθηλνπ γηα ην ζεξκφ θαη κπιε γηα ην ςπρξφ.   
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 Ο πίλαθαο πδξνιεςίαο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 45Υ50 
εθαηνζηά. Μέζα ζηνλ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζνχλ:  

 έλαο ζπιιέθηεο (θνιεθηεξ) 1‘’, 6 αλαρσξήζεσλ 
γηα ην ςπρξφ λεξφ, 

 έλαο ζπιιέθηεο (θνιεθηέξ) 1‘’, 4 αλαρσξήζεσλ 
γηα ην ζεξκφ λεξφ. 

 Η παξνρή ηνπ λεξνχ ζα δηαλέκεηαη απφ ηνπο ζπιιέθηεο 
(θνιεθηέξ):  

 ζε έλαλ ληπηήξα ρεξηψλ, ςπρξφ-ζεξκφ λεξφ 

 ζε έλαλ ληπηήξα ρεξηψλ, ςπρξφ-ζεξκφ λεξφ 

 ζε κία ιεθάλε W.C., ςπρξφ λεξφ 

 ζε κία ιεθάλε W.C., ςπρξφ λεξφ 

 2 Αλακνλέο, ςπρξφ - ζεξκφ λεξφ 

 Η ζέζε ηνπ ζπιιέθηε (θνιεθηέξ) φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην 1 είλαη ελδεηθηηθή  
θαη ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

6.2.4. Γίθηπν απνρέηεπζεο   

 Θα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ 
ηνπαιέηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέρξη ην θξεάηην πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην 
θηήξην (αθξηβψο έμσ απφ ηελ ηνπαιέηα θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ έλα κέηξν απφ 
ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν).  

 Θα γίλεη εθζθαθή ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ λένπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ.  

 Σν λέν δίθηπν απνρέηεπζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ 
πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm. Η δηέιεπζε ησλ λέσλ 
ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην απνρέηεπζεο. Όιεο νη πξνζαξκνγέο 
θαη αιιαγέο δηεχζπλζεο ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλνπλ κε εηδηθά ηεκάρηα θαη φρη κε 
πξνζαξκνγή ησλ ζσιήλσλ ελ ζεξκψ, δηαδηθαζία πνπ ξεηά απαγνξεχεηαη. Οη 
ηάπεο θαζαξηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ δηθηχνπ θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη βηδσηέο, ζε εηδηθφ εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη 
ζηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα ή ζηε δηαθιάδσζε ηνπ θαζαξηζκνχ.  

 Οη ιεθάλεο ζα έρνπλ αλεμάξηεην δίθηπν απνρέηεπζεο 
πνπ ζα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην εμσηεξηθφ πθηζηάκελν θξεάηην κέζσ ζσιήλσλ 
Φ100. Σα ιχκαηα ηνπ θάζε ληπηήξα ζα νδεγνχληαη κέζσ ζσιήλσλ Φ40 ζε λέν 
ζηθφλη δαπέδνπ θαη απφ εθεί ζα απνκαθξχλνληαη πξνο ην εμσηεξηθφ θξεάηην κέζσ 
ζσιήλα Φ75.  

 Θα εγθαηαζηαζνχλ θαη νη ζσιήλεο αεξηζκνχ απφ PVC, 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο  6 atm.  

 6.2.5. Δγθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο - εμνπιηζκφο  

 ηνλ ρψξν ηνπ W.C. ηνπνζεηνχληαη:  

 Γχν ιεθάλεο πνξζειάλεο. 
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 Γχν δνρεία πιχζεο θαδαλάθηα (επηθαζήκελα 
ζηελ ιεθάλε). 

 Γχν ραξηνζήθεο. 

 Γχν άγθηζηξα αλαξηήζεσο. 

 Γχν ληπηήξεο πνξζειάλεο κε θνιψλα.  

 Γχν έπηπια/θαζξέπηεο ηνίρνπ. 

 Γχν άγθηζηξα αλαξηήζεσο.  

 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ, 
πάλσ ζηνλ θάζε ληπηήξα.  

   6.2.6 Γίθηπν ζέξκαλζεο  

    Σν δίθηπν ζέξκαλζεο (ζψκαηα, ζσιελψζεηο, ζηεξίγκαηα 
θιπ.) πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν αλαθαίληζεο, φπνπ απηφ παξεκπνδίδεη ηηο 
εξγαζίεο ηεο αλαθαίληζεο, ζα απνζπλδέεηαη απφ ην δίθηπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα 
απνμειψλεηαη έληερλα θαη κε κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θακία 
βιάβε ζε απηφ. Σα πιηθά πνπ απνηεινχλ ην δίθηπν ζέξκαλζεο, ζα απνζεθεχνληαη 
εληφο ηνπ θηεξίνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Μεηά ην πέξαο 
ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο, ην ππφςε δίθηπν επαλαηνπνζεηείηαη - επαλαζπλδέεηαη 
ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε παξαδνηέν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

6.2.7 Δπηζηξψζεηο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα (θαηεγνξία 
Group 4) 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ελδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε παξνρήο 
λεξνχ θαη ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη γίλνπλ νη απνθαηαζηάζεηο ηνπ δαπέδνπ ζα 
αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ. Η επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ είλαη 
πεξίπνπ 6 η.κ. 

Καηά ηελ επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζχκπησζε ησλ αξκψλ θαη ζηηο ζσζηέο θιίζεηο φπνπ απαηηείηαη. 
Όπνπ ππάξρνπλ αλσκαιίεο, αληζνζηαζκίεο θαη ζθαςίκαηα ζην δάπεδν, απηέο ζα 
θαιπθζνχλ κε απηνεπηπεδνχκελν ηζηκεληνθνλίακα ή/θαη ζα αθαηξνχληαη ηπρφλ 
εμνγθψκαηα – πξνεμνρέο θιπ. γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο επίπεδεο επηθάλεηαο. 
ην ππφινηπν κσζατθφ δάπεδν ζα γίλεη θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ κε ηξίςηκν κε 
ρξήζε θαηάιιειεο κεραλήο ή άιισλ εξγαιείσλ, ψζηε ε επηθάλεηα λα γίλεη αδξή, 
θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζθπζε κεηαμχ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ (επηθφιιεζε 
πιαθηδίσλ) θαη παιαηνχ δαπέδνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αξρηθά επίζηξσζε ηνπ 
δαπέδνπ κε ηζηκεληνθνλία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε θιίζε πξνο ηα 
ζηθφληα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ.  

Σα πιαθίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ιφγσ ηεο 
κεδακηλήο ηνπο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, ζηελ επηθάλεηα απφ κσζατθφ πνπ έρεη 
γίλεη αδξή κε ηε ρξήζε θφιιαο. Η αλάκημε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε θαζαξφ 
λεξφ ζα γίλεη κε ρεηξνθίλεην ηξφπν ή κεραληθά, ζε αλαινγίεο θαη δηαδηθαζία 
αλάκημεο απφιπηα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο 
ηνπ.    

Η θφιια ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κε 
ζπάηνπια ζε πάρνο 5 ριζη. ηνπιάρηζηνλ θαη θαηφπηλ ρηελίδεηαη κε εηδηθή ρηέλα 
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αλαιφγνπ ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο δνληηψλ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη επάξθεηα ζεκείσλ επαθήο ησλ πιαθηδίσλ κε ην ζπγθνιιεηηθφ 
ζηξψκα, νχησο ψζηε λα κελ ζρεκαηίδνληαη θελνί ζχιαθεο πίζσ ηνπο. ε 
πεξίπησζε πνπ ην πξνθίι ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ πιαθηδίσλ είλαη ηδηφκνξθν, ηφηε 
είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο θφιιαο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο, δειαδή ζην 
ππφζηξσκα θαη ζηελ αλάπνδε πιεπξά ηνπ πιαθηδίνπ.  

Ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θφιιαο ηνπνζεηνχληαη ηα 
πιαθίδηα, εμαζθψληαο ηελ πίεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή επαθή 
ηνπο κε ην ζπγθνιιεηηθφ ζηξψκα. Σνπνζεηνχκε 1m2 θάζε θνξά ψζηε λα κελ 
ζηεγλψζεη ην απισκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ. Κάζε m2 επηθάλεηαο πιαθηδίσλ πνπ 
ηνπνζεηείηαη πξέπεη απαξαίηεηα λα θαζαξίδεηαη κε έλα ζθνπγγάξη βξεγκέλν ζε 
θαζαξφ λεξφ. Η αξκνιφγεζε ηεο πιαθφζηξσζεο ζα είλαη δπλαηή κεηά ηελ 
παξέιεπζε 24 κε 36 σξψλ ηνπιάρηζηνλ αλάινγα ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ 
ππνζηξψκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ 
πιηθνχ.  

Οη αξκνί πνπ ζα αθεζνχλ κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ ελδεηθηηθά ζα 
είλαη 2 ριζη. κε ππνρξεσηηθή ρξήζε εηδηθψλ ζηαπξψλ. Η αξκνιφγεζε ησλ 
αλσηέξσ πιαθηδίσλ ζα γίλεη κε θαηάιιειν πιηθφ. Οη αξκνί ζα πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε απνκάθξπλζε θάζε ιηπαξήο νπζίαο ζθφλεο ή 
άιινπ πιηθνχ, φπσο μερεηιίζκαηα ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε ην βάζνο ηνπο λα 
είλαη αξθεηφ. Σν γέκηζκα ησλ αξκψλ γίλεηαη κε δφθηκν ηξφπν θαη κέζν. ρεδφλ 
ηαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη θαη ην πξψην θαζάξηζκα ησλ 
επηθαλεηψλ κε λεξφ θαη εηδηθφ ζθνπγγάξη. Όιε ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ πξέπεη λα 
γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη λα επαλαιεθζεί πξηλ πεξάζνπλ 1 ή 2 ψξεο απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα θαζαξηζηνχλ πιήξσο ηα ηειεπηαία ηπρφλ 
ππνιείκκαηα (ζθηέο ηνπ πιηθνχ) απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ. 

Όπνπ ην δάπεδν ζπλαληά ηνίρνπο πνπ δελ ζα θέξνπλ 
επέλδπζε κε πιαθίδηα, ζα ηνπνζεηεζεί ζνβαηεπί.  

6.2.8  Δπελδχζεηο ηνίρνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα (θαηεγνξία Group 2) 

Όιεο νη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ W.C., ζα 
επελδπζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, κέρξη ην χςνο +2.20κ. πεξίπνπ απφ ηελ άλσ 
ζηάζκε ηνπ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ. Σν αθξηβέο χςνο ζα θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ 
αλάινγα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ.  

ε φιεο ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 
ηνίρσλ ζα γίλεη επέλδπζε θνιιεηψλ πιαθηδίσλ κε θφιια ζε κνξθή θνλίαο, ε νπνία 
ζα αλακηρζεί θαηάιιεια κε λεξφ, ζε αλαινγίεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ. Σν πάρνο ηεο ζπγθνιιεηηθήο ζηξψζεο 
θαη ινηπά σο ηα αλαγξαθφκελα γηα ηηο επηζηξψζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα παξ. 
6.2.7.      

Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ αλσηέξσ γίλεηαη κε αξκφ 
(ελδεηθηηθά) 2 ριζη. κεηαμχ ηνπο, ε αξκνιφγεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηή κεηά 
παξέιεπζε 24 κε 36 ψξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ζπγθφιιεζε ησλ πιαθηδίσλ.  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ νη αξκνί πξέπεη λα 
είλαη απφιπηα ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε επηκειή απνκάθξπλζε ζθφλεο, ιηπαξψλ 
νπζηψλ, μέλσλ πιηθψλ, θαη ηπρφλ μερεηιηζκάησλ ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε νη 
αξκνί λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο. 
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Η ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο αξκνχο γίλεηαη κε δφθηκν 
ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα πξέπεη λα αξρίζεη ην θαζάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ζθνπγγάξη θαη λεξφ. Η ίδηα δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί 
φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηνχλ θαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα 
ηνπ αξκνινγήκαηνο απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πιαθηδίσλ, κέζα ζε 2 κε 3 ψξεο ην 
αξγφηεξν απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ. Η φιε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ 
γίλεηαη κεηά πξνζνρήο ψζηε λα κελ παξαζχξεηαη λσπφ πιηθφ αξκνινγήκαηνο 
κέζα απφ ηνπο αξκνχο. 

ηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ ζα γίλεη πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ γηα κηα άςνγε αηζζεηηθά εκθάληζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε 
ζπλέρεηα ησλ αξκψλ γηα λα είλαη απφιπηα επζχγξακκνη.    

6.2.9. Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ (ιηζηέιν)  

Θα ηνπνζεηεζεί κηα ζπλερείο πεξηκεηξηθή δηαθνζκεηηθή ζεηξά 
ζε χςνο ελδεηθηηθά +1,60κ. απφ ηελ άλσ ζηάζκε ηνπ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ ηνπ 
εθάζηνηε ρψξνπ (ην αθξηβέο χςνο ζα θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ αλάινγα ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε ρψξνπ), απφ πιαθίδηα, ιηζηέιν, ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο κε ηα 
πιαθίδηα επέλδπζεο ησλ ηνίρσλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πιαθηδίσλ θιπ. ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα γηα ηηο επελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, 
ηνίρσλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.   

6.2.10   Δπηρξίζκαηα, ρξψζεηο ηνηρνπνηίαο, απνθαηαζηάζεηο 

Σνπηθέο επηδηνξζψζεηο - απνθαηαζηάζεηο επηρξηζκάησλ 
ηνηρνπνηίαο.   Γίλεηαη  αξρηθά,  φπνπ  απαηηείηαη   θαη   θαηφπηλ  ππφδεημεο ηεο 
Τπεξεζίαο, ε θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα (ξεγκαηψζεηο - θνπζθσκέλα, γεληθά είλαη ζαζξά), εξγαζία 
εθηεινχκελε κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή γηα λα κελ πξνμελεζνχλ ξεγκαηψζεηο 
θαη βιάβεο ζηνπο πιίλζνπο θαη ηα ινηπά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ πνπ ζα 
απνθαιπθζνχλ. Η φιε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο.  

Αθνινπζεί, ε επαλεπίρξηζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ νπνίσλ 
θαζαηξέζεθαλ ηα επηρξίζκαηα ή/θαη ε θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ζε άιιεο 
επηθάλεηεο - ρψξνπο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο Τπεξεζίαο. Σα επηρξίζκαηα ζα 
είλαη ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2,  ζε κία ή δχν ή θαη ηξεηο 
δηαζηξψζεηο αλάινγα ηελ έθηαζε ηεο επηδηφξζσζεο θαη σο ηηο ππνδείμεηο ηηο 
Τπεξεζίαο. 

    Οη επηθάλεηεο ησλ επηρξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη εληειψο 
επίπεδεο. Οη γξακκέο ηνκήο θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα απνιχησο 
επζχγξακκεο θαη θαηαθφξπθεο. Οη ηνκέο θαηαθφξπθσλ κε νξηδφληηεο επηθάλεηεο 
πξέπεη λα είλαη απφιπηα επζχγξακκεο θαη νξηδφληηεο.  Σα λέα επηρξίζκαηα λα είλαη 
νκνηφκνξθα θαη ζε ζπλέρεηα κε ηα ππάξρνληα παιαηά επηρξίζκαηα ζην θηήξην. Να 
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ηκεκαηηθνχ επηρξίζκαηνο 
επηδηφξζσζεο επηθαλεηψλ κε ηελ παιαηά επηθάλεηα, ψζηε κε θαηάιιειν ηξίςηκν 
θαη επεμεξγαζία ηεο λέαο επηθάλεηαο νη ζπλδέζεηο λα είλαη πιένλ αφξαηεο. Δπίζεο 
λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πιήξσζε ησλ ηπρφλ νπψλ κε κεγάιν βάζνο κε 
ρξήζε ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο.  
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 6.2.11 Πξνεηνηκαζία ρξσκαηηζκψλ, ππνζηξψκαηα ρξψζεηο 

Οη ππφςε ρξσκαηηζκνί πξνβιέπνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 
επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο (ηνηρνπνηίεο, ηαβάλη θιπ.) θαη πηζαλά ζε επηπιένλ 
επηθάλεηεο, θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ππήξμε επεξεαζκφο ησλ απφ 
ηηο εξγαζίεο ησλ αλαθαηλίζεσλ.  

    Καζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο πξηλ ηεο ρξψζεσο, απφ 
αλσκαιίεο ηνπ επηρξίζκαηνο, παιαηνχο ραιαξνχο-ζαζξνχο ρξσκαηηζκνχο, ζθφλεο 
θιπ. Δπηδηνξζψλνληαη νη επηθάλεηεο ρξψζεσο απφ αλσκαιίεο ηνπ επηρξίζκαηνο 
φπσο  θξαηήξεο (ζπαηνπιάξηζκα) εμνγθψκαηα (ιείαλζε) θιπ. Η ηειηθή επηθάλεηα 
ρξψζεσο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα επίπεδε ρσξίο αληζνζηαζκίεο θαη απφιπηα 
θαζαξή ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε επηθάλεηα πξνο ρξψζε. ηε ζπλέρεηα (ζε 
λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα) ζα εθαξκνζηεί ππφζηξσκα απφ εηδηθφ αζηάξη 
ρξψζεσλ, πδξνδηαιπηφ.  

Αθνινχζσο ρξσκαηίδνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο, νη 
επηθάλεηεο κε ρξψκα πιαζηηθφ - πδξνδηαιπηφ. Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ησλ αλσηέξσ 
ρξσκαηηζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ιείεο, νκαιέο, ρσξίο πηλειηέο θαη θνπζθψκαηα. 
Δάλ παξαηεξεζνχλ θαθνηερλίεο απηέο ζα απνθαζίζηαληαη κε δαπάλε ηνπ 
παξφρνπ. Η πιήξε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη θαη ε αλαινγία 
κίμεσο ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ κε ηνπο δηαιχηεο. Οη θάζε είδνπο ρξσκαηηζκνί 
επάλσ ζηνπο ηνίρνπο ζα γίλνπλ εθφζνλ ηα επηρξίζκαηα έρνπλ ζηεγλψζεη ηειείσο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκνχ θαη πξνεπάιεηςεο, πξέπεη 
απαξαίηεηα λα εμαληινχληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ ελδηάκεζσλ ζηξψζεσλ.  

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ πάξνρν, ψζηε 
λα πξνθπιαρηνχλ νη επηθάλεηεο δαπέδσλ, ησλ θνπθσκάησλ-παινπηλάθσλ θιπ. κε 
επηθάιπςή ηνπο. Δπίζεο λα θξνληίζεη λα κελ ππάξμεη ξχπαλζε απφ ηηο εξγαζίεο 
ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη ησλ επηρξηζκάησλ θαη λα θξνληίζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε γηα 
θαζαξηζκφ απηψλ εάλ ππάξμεη ξχπαλζε. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηνο ν 
θαζαξηζκφο ηνπο απφ θάζε ξχπαλζε ηφηε ζα αληηθαζίζηαηαη ε πξνζβιεζείζα 
επηθάλεηα κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ.  

εκείσζε: Όια ηα αλσηέξσ πιηθά  ηνπ πίλαθα (Π2) ζα παξαδνζνύλ ζηνλ 
πάξνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ από ηελ Τπεξεζία. 
Σπρόλ άιια πιηθά όπσο ρξώκαηα-ππνζηξώκαηα, πιαθίδηα, ζσιελώζεηο θαη 
εμαξηήκαηα απηώλ (βάλαθηα, ζραξάθηα δαπέδνπ inox, ζπηξάι θηι.) θαζώο 
θαη νπνηνδήπνηε πιηθό απαηηεζεί γηα ηελ έληερλε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ   
ρώξσλ πγηεηλήο, ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο από θαηαιόγνπο θαη 
δείγκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Τπεξεζία θαη  επηβαξύλνπλ ηνλ πάξνρν. 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (Π3) 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 

Τπεξεζίεο Δπηζθεπήο 
θαη πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ  

Κηεξίνπ 

Σεκ. 1 8.060,00 8.060,00 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 8.060,00 
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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. 

8. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 

8.1    Εγγπήζεηο  

ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
εγγχεζε 4 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 ζηνπο εμσηεξηθνχο 
ρξσκαηηζκνχο ησλ θηεξίσλ , ζηα δίθηπα πδξεχζεσο 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 ηαζκνχ Ραληάξ Νν. 2 θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΣΠ, 
ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

                  8.2.1.  Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σ.Π.  

                  8.2.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
πάξνρν, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ, ρσξίο απνθιίζεηο επ’ απηψλ 
(εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο).  

       8.2.3. Αλ ηα άπαληα ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επηζθεπαζηηθά  γηα ηηο 
εξγαζίεο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ πάξνρν ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

       8.2.4.  Αλ ν ηειηθφο ρξσκαηηζκφο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

8.3   Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

       Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

8.3.1.  Γήισζε 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 Δζληθά 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 
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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. 

8.4   Όξνη Απνδνρήο 

8.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά θαη νη 
εξγαζίεο 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 Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη έιεγρνη θαη δνθηκέο ησλ πδξαπιηθψλ 
δηθηχσλ απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ ηαζκφ Ραληάξ Νν. 2. 

    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. Σερληθά 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) 

 Πάρνο μεξνύ θηικ αλά ζηξώζε: κm 

 Πξνηεηλόκελν ζπλνιηθό πάρνο μεξνύ θηικ: κm 

 Απόδνζε: m2/lt αλά 2 ζηξψζεηο γηα πάρνο ζπλνιηθνχ 
μεξνχ θηικ 60 κm 

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

 Ιμώδεο: poise (ISO 2884.02-03) 

 PH 

 ηεξεά θ.β: % (ΔΛΟΣ1028 ) 

 ηεξεά θ.ν: % (ISO 3233-98) 

 ΠΟΕ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Ελώζεηο): g/l 
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 ηηιπλόηεηα: ΔΛΟΣ ENISO 2813-99 

 Σεζη αληνρήο ζε: αιθάιηα, λεξφ, πιχζηκν, δηαιχηεο 
(ASTMD 2486-06, ΔΛΟΣ ENISO 2812.01-95) 

 Αληνρή ζε επηηαρπλόκελε γήξαλζε: ΔΛΟΣ ENISO 
11507-02. 

 Αληνρή ζηελ επίδξαζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη 
πεξηβάιινληνο: ΔΛΟΣ ENISO 2810.2-05. 

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 
ΣΠ  γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ. 

        8.5.2   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα ηνλ παξόρν 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 ΣΟ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ΣΠ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε.  

                    β. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ πιηθψλ - κηθξνυιηθψλ (πιαθίδηα, θφιιεο, 
ζσιελψζεηο θηι.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

                      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 ΣΠ θαη είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία.  

        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.  
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                              α. Θα πξνζθνκηζζεί έγγξαθε θαη ελππόγξαθε πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ ηειηθά εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ. 

                    β. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα 
νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

γ. 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 ηνχ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

9.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ No. 2 ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ εληφο 10 
εξγάζηκσλ 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 
ζηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

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 ηαζκνχ Ραληάξ Νν. 2 ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 

9.10. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο 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. 
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9.11. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο 
ησλ εξγαζηψλ.  

Τπεχζπλνο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει 2821026906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 

 

 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
  Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 
 

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε 
Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γληή Γ΄ΚΟΤ 

 

mailto:suppdivision@namfi.gr
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