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ΕΙΑΓΧΓΗ 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ζηηο πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο 
θαη ζηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ 
ππνγείνπ ηνπ θηηξίνπ Μ-940 ζε ρψξν γπκλαζηεξίνπ ζηνλ ηαζκφ Radar No4 ηνπ 
ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Θήξαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  
13.000,00 €. 
  
2.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 

Ζ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16. 

 
3.   ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, 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. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 
εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 

 
4.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΧΝ 

 
4.1 Γενικέρ Απαιηήζειρ Τλικών 

 
           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 

πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 
9001απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

 
                      4.1.2 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.  
 
                     4.1.3 Ζ επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-01-00 Ξχιηλα Κνπθψκαηα 

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

ΔΛΟΣ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

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 Ηθξηψκαηα 

1501-03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηηξίσλ 
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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. 
 
 

4.2 Ειδικέρ  Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ Τλικών 
 

4.2.1 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά, γςτοζανίδαρ, μόνυζηρ και 
παπελκομένυν. 
 

 Γςτοζανίδερ ηύπος Α και ανθςγπέρ 

Γπςνζαλίδεο ηχπνπ Α (Gypsumplaster board Type A)θαη 
αλζπγξέο, πάρνπο 12,5 mm 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 1,2m x 3m.  
 

 ηπυηήπαρ 75mmX40mmπάσοςρ 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. 
 

 Οπθοζηάηηρ 75mmX50mm πάσοςρ 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. 
 

 Πεηποβάμβακαρ 

Πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5cm, ππθλφηεηαο 50 Kg/m3 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13162 επί ππάξρνληνο ζθειεηνχ. Γηάζηαζε 
ηεκαρίσλ 1mX 0,60m.  
 
ημείυζη:  
 

1) Όλα ηα ανυηέπυ πποζθεπόμενα, θα ππέπει να είναι Α’ ποιόηηηαρ 

και να αποηελούν ζύζηημα ςλικών ηηρ ίδιαρ Εηαιπείαρ ή 

πποηεινόμενα από αςηήν, ώζηε ηο ηελικό αποηέλεζμα να είναι ηο 

επιθςμηηό. 

2) Σα απαπαίηηηα παπελκόμενα ςλικά και μικποϋλικά για ηην ένηεσνη 

ηοποθέηηζη και ηο θινίπιζμα ηηρ ηελικήρ επιθάνειαρ ηηρ 

γςτοζανίδαρ, καθώρ και ηα απαπαίηηηα για ηην ηοποθέηηζη ηηρ 

τεςδοποθήρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην πποζθοπά. 
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4.2.2 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά πλακιδίυν σώπυν ςγιεινήρ 
 

Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα WC, 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. 
 

Σα  πιαθίδηα ηνίρνπ ζα είλαη θεξακηθά, κνλφππξα, ειαθξάο 
ηξηβήο, εθπαισκέλα ιεπθήο κάδαο, ιείαο επηθαλείαο, αξίζηεο πνηφηεηαο, Group 
2, πάρνπο ~8ριζη. Οη δηαζηάζεηο θαη ε απφρξσζε –ζρέδην ζα είλαη επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο, (ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιαθίδηα δαπέδνπ). 
 

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 
εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, κε άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, ειαζηηθφηεηα θαη 
πνιχ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, κε πςειέο κεραληθέο αληνρέο.  
 

4.2.3 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά εξυηεπικών και εζυηεπικών 
κοςθυμάηυν (με ηοποθέηηζη). 
 

4.2.3.1 Ξύλινα κοςθώμαηα  
 
Θα ηνπνζεηεζεί κία μχιηλε ζχξα, κνλφθπιιε,LAMINATE, 

απφρξσζεο ρξσκαηηζκνχ θαθέ ζε μχιν ζην ρψξν ηνπ WC. Ζ παξαπάλσ ζχξα 
ζα είλαη απινχ ζρεδίνπ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε θιεηδαξηά θαη ζα 
επηιερζεί θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Τπεξεζία. Απαξαίηεηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά:     

 

 Αλνηγφκελε, δηαζηάζεσλ 90Υ215cm  κε θάζα 

δηαζηάζεσλ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (10cm έσο 13,5cm). (νη ηειηθέο δηαζηάζεηο 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αλνίγκαηνο απφ ηνλ 

πάξνρν). 

 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 3,2 mm θαη πιάηνο 10 cm θνιιεκέλν 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πφξηαο, επελδπκέλν κε laminate A’ πνηφηεηαο 0,2mm. 

 Κάζσκα γηα πάρνο ρσξίζκαηνο μεξάο δφκεζεο 10cm 

έσο 13,5cm (επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο), κε πεξηκεηξηθφ ιάζηηρν EPDM γηα κείσζε 

ζνξχβνπ θαη ζηεγάλσζε.  
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 Σξεηο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ ξπζκηδφκελνη ζην 

χςνο θαη ην πάηεκα ηνπ θχιινπ κε ηελ θάζα. 

         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. 
 

4.2.3.2 Κοςθώμαηα PVC 
 
Σα λέα θνπθψκαηα PVCζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελεο 

ζεηξάο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε ελεξγεηαθά παινζηάζηα κε 
δηπιφ παινπίλαθα ρακειήο εθπνκπήο. 

 
Όινη νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο, αζθαιείαο θαη ζηήξημεο 

(κεραληζκνί αλνίγκαηνο, κεραληζκνί αλάθιεζεο, κεραληζκνί θχιηζεο ζπξνκέλσλ, 
κεληεζέδεο, αληηθξίζκαηα θ.ιπ.) ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλεο 
εηαηξείαο, επξείαο θπθινθνξίαο θαη ίδηαο ζεηξάο κε ηε ζεηξά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο δηαζηάζεηο, βάξνο θαη θίλεζε 
ηνπ θνπθψκαηνο θαη εθφζνλ είλαη έγρξσκνη, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην 
ρξσκαηηζκφ ηνπ θνπθψκαηνο θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα εγθξηζνχλ απφ 
ηελ Τπεξεζία. Αλαιπηηθφηεξα ζα ηνπνζεηεζνχλ: 
 

 Μία δίθπιιε ζχξα, δηαζηάζεσλ 180Υ255 cm, σο 

θχξηα είζνδνο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ζε ζεκείν πνπ ζα δηαλνηρζεί λέν άλνηγκα ζηελ 

πθηζηάκελε ηνηρνπνηία. Ζ παξαπάλσ ζχξα ζα είλαη αλνηγφκελε, απνηεινχκελε 

ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο απφ δηπιφ παινπίλαθα ζηαζεξφ θαη ζην θαηψηεξν απφ 

δηπιφ θχιιν επίπεδν ή αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή 

πνιπνπξεζάλε. Δπηπιένλ ζα θέξεη θιεηδαξηά, κεραληζκφ επαλαθνξάο 

(αλαζηαιηήξα) θαη κπάξα παληθνχ. 

 

 Γχν παξάζπξα PVC, δηαζηάζεσλ 100Υ100 cm, ηα 

νπνία ζα αληηθαηαζηήζνπλ δχν πθηζηάκελα. Θα είλαη αλνηγφκελα κε κεραληζκφ 

αλάθιεζεο θαη ζήηεο αεξηζκνχ. 

Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζπξψλ ζα ιεθζνχλ 
απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ν νπνίνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θη έληερλε 
ηνπνζέηεζή ηνπο, κεηά ησλ θιεηδαξηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ κεραληζκψλ 
ιεηηνπξγίαο (ρεηξνιαβέο, κεληεζέδεο θιπ). 
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4.2.3 Λοιπέρ ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ και εξοπλιζμόρ 
γςμναζηηπίος. 
 
   Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θάησζη πιηθά-ζπζθεπέο: 
 

 Έλα θιηκαηηζηηθφ18000 BTU/h ελεξγεηαθήο θιάζεο ζε 
ζέξκαλζε ηνπιάρηζηνλ Α+ θαη ζε ςχμε ηνπιάρηζηνλ Α++, ζπλνδεπφκελν απφ 
ηειερεηξηζηήξην. 

 
 Έλαο κεηαιιηθφο πάγθνο απνδπηεξίσλ κε μχιηλν 

θάζηζκα. 

 Έλαο κεηαιιηθφο θνξηακφο 6 ληνπιαπηψλ κε 

θιεηδαξηέο. 

 Καζξέπηεο γπκλαζηεξίνπ (ν αξηζκφο, νη δηαζηάζεηο 

θαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ 

Τπεξεζία, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ). 

 
 
 
5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΧΝ 

 
5.1 ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ 

ΚΣΗΡΙΟΤ 
    
  Ζ παξνχζα πξνβιέπεη ηε δηακφξθσζε κέξνπο ηνπ ππνγείνπ ηνπ 
θηηξίνπ Μ-940 ζην ηαζκφ Ραληάξ Νν.4 (Θήξα) ζε ρψξν γπκλαζηεξίνπ 
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 93,5 m2. Σν παξαπάλσ έξγν πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη 
εξγαζίεο: 
 

 Θα δηαρσξηζηεί θαη ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ν παξαπάλσ 

ρψξνο κε ρξήζε πιηθψλ γπςνζαλίδαο, ηφζν γηα ηα θαηαθφξπθα ηνηρνπεηάζκαηα 

φζν θαη γηα ηελ ςεπδνξνθή, ψζηε λα πξνθχςεη έλαο εληαίνο ρψξνο δηαζηάζεσλ 

11κΥ8,50κ άξηζηεο αηζζεηηθήο. 

 Δληφο ηνπ εληαίνπ ρψξνπ ηνπ γπκλαζηεξίνπ ζα δηακνξθσζεί 

θαη ζα θαηαζθεπαζηεί κε ρξήζε αλζπγξήο γπςνζαλίδαο, λένWCεκβαδνχ 

πεξίπνπ 4m2, εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα είδε πγηεηλήο, πιαθίδηα ηνίρνπ θαη 

δαπέδνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ. 

 Θα εγθαηαζηαζεί λέα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κε φιν ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ζα δηαλνηρζεί 

άλνηγκα ζε πθηζηάκελε ηνηρνπνηία κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε λέαο ζχξαο. Σν 

ππ΄φςηλ άλνηγκα ζα δεκηνπξγεζεί ζε ζεκείν πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηελ Τπεξεζία, κε ζθνπφ λα απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ησλ 

ρξεζηψλ απεπζείαο ζην ρψξν ηνπ γπκλαζηεξίνπ. 
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 Δζσηεξηθά ην δάπεδν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ζα ηζνπεδσζεί θαη 

ζα δεκηνπξγεζεί ιεία επηθάλεηα κε ρξήζε ραιαδηαθνχ αζηαξηνχ θαη 

απηνεπηπεδνχκελνπ θνληάκαηνο. ηνλ ρψξν ησλ ειεχζεξσλ βαξψλ ζα 

δηαζηξσζεί  ειαζηηθφ δάπεδν γπκλαζηεξίνπ. 

 Θα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, θαηάιιειν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη ηδαληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη άζιεζεο ζην ρψξν. 

 Θα επηδηνξζσζνχλ ηνπηθά πξνβιήκαηα επηρξηζκάησλ, ζα 

απνθαηαζηαζνχλ θζνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίαο ηνπ ρψξνπ 

θαη ζα βαθηεί κε έληερλν ηξφπν ην ζχλνιν ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ γπκλαζηεξίνπ. 

5.1.2 Τδπαςλικό και αποσεηεςηικό δίκηςο 
 

5.1.2.1 Θα θαηαζθεπαζηνχλ λέα δίθηπα, ςπρξνχ-ζεξκνχ χδαηνο 
θαη απνρέηεπζεο ζην ρψξν ηνπ WC.  

 
5.1.2.2 Θα γίλεη εθζθαθή ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

λέσλ δηθηχσλ (θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαηαζηεί αλαγθαία). 
 

5.1.2.3 Σν λέν δίθηπν απνρέηεπζεο, θαηαζθεπάδεηαη απφ 
πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm. Όιεο νη πξνζαξκνγέο θαη 
αιιαγέο δηεχζπλζεο ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλνπλ κε εηδηθά ηεκάρηα θαη φρη κε 
πξνζαξκνγή ησλ ζσιήλσλ ελ ζεξκφ, δηαδηθαζία πνπ ξεηά απαγνξεχεηαη. Σάπεο 
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 ζηελ δηαθιάδσζε ηνπ θαζαξηζκνχ.  

 
5.1.2.4 Απαξαίηεηα πδξαπιηθά πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

λέσλ δηθηχσλ θαζψο θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη επηβαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν. 
 

5.1.3 Εγκαηάζηαζη ειδών ςγιεινήρ - εξοπλιζμόρ 

 ην ρψξν ηνπ WC ζα εγθαηαζηαζνχλ ζπλνιηθά: 

 Μία ιεθάλε WC πνξζειάλεο, πίζσ εμαγσγήο κε δνρείν 

πιχζεο πνξζειάλεο ρακειήο πίεζεο (θαδαλάθη πιήξεο). Θα είλαη ιεπθή κε 

ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, ιείεο επηθάλεηεο θαη κε θάιπκκα απφ ζθιεξφ 

αληηβαθηεξηαθφ πιαζηηθφ, βαξέσο ηχπνπ. 

 Έλαο ληπηήξαο W.C, επίηνηρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο βαιβίδαο. 

 Μία κπαηαξία- ληπηήξα κεηθηήο κνλήο νπήο απφ 

επηρξσκησκέλν ρπηφ νξείραιθν γπαιηζηεξφ. 

 Έλαο θαζξέπηεο επίπινπ κπάληνπ κε εξκάξην, θσηηζηηθφ 

LED θαη εηαδέξα. 

 Μία ζαπνπλνζήθε βαξέσο ηχπνπ, κεηαιιηθή, επηηνίρηα. 

 Μία θξεκάζηξα ραξηηνχ κεηαιιηθή. 

 

5.1.4 Επιζηπώζειρ δαπέδος με κεπαμικά πλακίδια 
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5.1.4.1 Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ ζα γίλνπλ ζην ρψξν WC. Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε ελδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε παξνρήο λεξνχ θαη ην απνρεηεπηηθφ 
δίθηπν, θαη γίλνπλ νη απνθαηαζηάζεηο ηνπ δαπέδνπ ζα αθνινπζήζεη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ. 

 
5.1.4.2 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. 

 
5.1.4.3 ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αξρηθά επίζηξσζε 

ηνπ δαπέδνπ κε ηζηκεληνθνλία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε θιίζε πξνο 
ηα ζηθψληα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ. 

 
 5.1.4.4    Οη αξκνί πνπ ζα αθεζνχλ κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ 
ελδεηθηηθά ζα είλαη 2 ριζη. κε ππνρξεσηηθή ρξήζε εηδηθψλ ζηαπξψλ. Ζ 
αξκνιφγεζε ησλ 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. 
 

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

 
5.1.5 Επενδύζειρ ηοίσος με κεπαμικά πλακίδια 

 
5.1.5.1 Όιεο νη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ WCζα 

επελδπζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα κέρξη ην χςνο +2.20κ. πεξίπνπ, απφ ηελ άλσ 
ζηάζκε ηνπ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ, ην αθξηβέο χςνο ζα θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ 
αλάινγα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

 
5.1.5.2 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. 

 
5.1.5.3 Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ αλσηέξσλ γίλεηαη κε αξκφ 

(ελδεηθηηθά)  2 ριζη. κεηαμχ ηνπο, ε αξκνιφγεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηή 
κεηά παξέιεπζε 24 κε 36 ψξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 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 θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ηπρφλ μερεηιίζκαηα ηνπ 
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ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε νη αξκνί λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο. Ζ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο αξκνχο γίλεηαη κε δφθηκν ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα 
πξέπεη λα αξρίζεη ην θαζάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζθνπγγάξη 
θαη λεξφ. Ζ 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. Ζ 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. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε 
ζπλέρεηα ησλ αξκψλ γηα λα είλαη απφιπηα επζχγξακκνη.    
 

5.1.6 Καθαιπέζειρ, επισπίζμαηα, σπώζειρ ηοισοποιίαρ, 
αποκαηαζηάζειρ 

 
5.1.6.1 Καζαηξείηαη ηνπηθά πθηζηάκελε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απφ 

νπηνπιηλζνδνκή κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αλνίγκαηνο γηα ηνπνζέηεζε λέαο 
δίθπιιεο πφξηαο εηζφδνπ, δηαζηάζεσλ 180Υ255 cm. Ζ δηάλνημε ηνπ αλνίγκαηνο 
ζα γίλεη κε πξνζεθηηθφ θαη έληερλν ηξφπν, αλαιφγσο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηεο ηνηρνπνηίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο κε θαζαηξνχκελεο 
θαηαζθεπήο άζηθηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο πξνθιεζείζεο δεκηέο κε δηθή ηνπ δαπάλε. Πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο φπσο θαζαξηζκφο ηνπ 
ρψξνπ, κέηξα ππνζηπιψζεσο – αληηζηεξίμεσο, δηαθνπή παξνρψλ λεξνχ, 
χδξεπζεο, ξεχκαηνο θιπ. Σν ηειηθφ άλνηγκα δελ ζα επεξεάδεη ηελ ζηαηηθή 
επάξθεηα ηεο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο θαη ζα θέξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 
ππνζηχισζεο. 

 
5.1.6.2 Καζαηξνχληαη θαη απνμειψλνληαη δχν πθηζηάκελα 

παξάζπξα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100 cmκε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπο κε λέα θνπθψκαηα, ίδησλ δηαζηάζεσλ. Ζ θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη ηελ  
αθαίξεζε ηεο θάζαο θαη ησλ παξαζχξσλ. Ζ εξγαζία απνμήισζεο γίλεηαη 
έληερλα θαη κε πξνζνρή ψζηε λα  κελ πξνθχςνπλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζηελ 
πθηζηάκελε ηνηρνπνηία θαη ηα επηρξίζκαηα. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα 
θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ. 

 
5.1.6.3 Σα πθηζηάκελα/παιαηά παξάζπξα αινπκηλίνπ ζα 

απνμεισζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία. Σα ππφινηπα κε ρξήζηκα 
πιηθά θαη πξντφληα θαζαηξέζεσλ ζα κεηαθέξνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
παξφρνπ ζε εγθεθξηκέλν ρψξν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο – απφξξηςεο θαη 
ηειηθήο δηάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 
  5.1.6.4 Σνπηθέο επηδηνξζψζεηο-κεξεκέηηα 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 εηο ηνπο πιίλζνπο θαη ησλ ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ 
ζα απνθαιπθζνχλ, ε φιε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Αθνινπζεί, ε επαλεπίρξηζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ νπνίσλ 
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θαζαηξέζεθαλ ηα επηρξίζκαηα ή/θαη ε θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ζε άιιεο 
επηθάλεηεο-ρψξνπο σο ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη 
ηξηπηά– ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2,  ζε κία ή δχν ή θαη ηξεηο δηαζηξψζεηο 
αλάινγα κε 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 ζπλέρεηα κε ηα ππάξρνληα παιαηά επηρξίζκαηα ζην θηίξην, λα 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 ηπρψλ νπψλ κε κεγάιν βάζνο κε 
ρξήζε ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο.  

 
   5.1.6.5 Πξνεηνηκαζία ρξσκαηηζκψλ, ππνζηξψκαηα ρξψζεηο. Οη 
ππφςε ρξσκαηηζκνί πξνβιέπνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ ηνπ 
γπκλαζηεξίνπ (ηνηρνπνηίεο, ηαβάλη θιπ.). 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. Ζ 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, εάλ παξαηεξεζνχλ 
θαθνηερλίεο απηέο ζα απνθαζίζηαληαη κε δαπάλε ηνπ παξφρνπ. Ζ 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.  

 
5.1.6.6 Ηδηαίηεξε 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. 

 
   5.1.7  Ηλεκηπολογική εγκαηάζηαζη 

 
Θα ηνπνζεηεζεί λέα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, ρσλεπηή, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη γεληθά λέν ειεθηξηθφ πίλαθα, πξίδεο, θσηηζηηθά ηχπνπ LED, 
πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο. Ο αξηζκφο ησλ 
θσηηζηηθψλ θαη ησλ πξηδψλ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζήο ηνπο, ζα 
θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία θαη κε ηξφπν ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
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γπκλαζηεξίνπ. Όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο (δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ νπψλ, απιάθσλ, θσιεψλ θιπ.) πνπ 
απαηηεί ε λέα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε επηβαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν. Με ην 
πέξαο ηεο λέαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο λα ππνβιεζεί απφ ηνλ Πάξνρν 
ζηελ Τπεξεζία ην αληίζηνηρν ζρέδην. 

 
 

5.2 ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΧΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΥΟΠΕΣΑΜΑΣΧΝ 
ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΔΑ 

 
Σα ηνηρνπεηάζκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ , ζα απνηεινχληαη απφ 

δχν επηθάλεηεο κνλήο γπςνζαλίδαο, κε κνλφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη δηάθελν κε 
κνλσηηθφ πιηθφ (πεηξνβάκβαθα). 

 

5.2.1 Γενικά - Πποκαηαπκηικέρ επγαζίερ 
 

 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 ηελ 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 ζην 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 ην 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.  
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 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. 

 
 Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ρσξηζκάησλ 
θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ηελ Σ.Π 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.ιπ. 

 επηκειεκέλνο θαζαξηζκφο ηεο ηειεησκέλεο 

επηθάλεηαο, απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ θαη θαζαξηζκφο. 

 
5.2.2 Επγαζίερ καηαζκεςήρ ηοισοπεηαζμάηυν 
 
Μεηά ηε ράξαμε ηνπ ίρλνπο ηνπ ρσξίζκαηνο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

νξζφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ 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. 

 

5.2.3 Σελική διαμόπθυζη 

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 
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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 ζην 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 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. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ (Π1) 

(ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΥΟΠΕΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΔΑ) 

 

Α/Α 
(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΕΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Εςπώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Εςπώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 

Τπεξεζίεο επηζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 
θηεξίνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα Σ.Π. 

ΚΑΣ’ 
ΑΠΟΚ
ΟΠΖΝ 

1 13.000 13.000 50700000-2 

 ΤΝΟΛΟ 13.000  
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ημείυζη:  
 

1) Όλα ηα ςλικά και μικποϋλικά πος θα απαιηηθούν για ηην ένηεσνη 

καηαζκεςή και ηην ςλοποίηζη ηυν επγαζιών πος αναγπάθονηαι 

ζηην παπούζα Σ.Π, επιβαπύνοςν ηον Πάποσο και 

ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηη ηιμή ηηρ πποζθοπάρ. 

 

2) Μησανήμαηα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ πος θα απαιηηθεί, επιβαπύνοςν 

ηον Πάποσο και ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηη ηιμή ηηρ πποζθοπάρ. 

 
6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 
6.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε παξνχζα Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο  ΔΛΟΣ  ΣΠ.  Ο πξνγξακκαηηζκφο 
ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη, ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε 
ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ Νν4. 

 
  6.2   Δπηπιένλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Παξφρνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή πξνζθνξάο) ζα γίλνπλ ηα παξαθάησ: 

 Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ 

νπνηαζδήπνηε πξνειεχζεσο, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.  

 Λήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ 

απαηηείηαη θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ,  ηελ  ελεκέξσζε  ησλ  

ρξεζηψλ,  ηε  ζήκαλζε ,ζεκαηνδφηεζε θαη απνθιεηζκφ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 

θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο 

κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Γηαηήξεζε, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ 

ρψξνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα αληηθείκελα, πξντφληα θαζαηξέζεσλ 

θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ 

θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο. 

 Πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θάζε 

είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ ή θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Παξφρνπ πνπ 

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Παξφρνπ. 

6.3 Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 

 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.). 
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 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). 

 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ 

ηνμηθνχο αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

 
7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 
 

7.1      Εγγςήζειρ  
 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Παξφρνπ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε 
ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 
ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, 
ζε πεξίπησζε θαθνηερλίαο ή αζηνρίαο πιηθνχ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε 
ρξήζε. 

 
7.2       Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

 Αλ ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο Σ.Π.  

 Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο - εξγαζίεο 

απφ ηνλ Πάξνρν, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π, ρσξίο απνθιίζεηο επ’ 

απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο). 

 Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα  ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π,   

ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

  
 

7.3        Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 
 

 Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα δηαζέηνπλ ηα θάησζη: 
 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001:2015 θαη 14001. Σν ISO 14001 αθνξά Υξψκαηα, ηζηκεληνζαλίδεο θηι. 

 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.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA 
θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (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 Σ.Π. 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζεο 
Σ.Π. 
 

7.4        Όποι Αποδοσήρ 
 

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

 
7.4.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη 

θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν 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. 
 

7.5        Τποσπεώζειρ Παπόσος 
 

 7.5.1   Τποβολή εγγπάθυν ηος Παπόσος 
 

Κάζε ππνςήθηνο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα 
παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 
 α. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ. 

 
 β. Πηζηνπνηεηηθφ  ζπκκεηνρήο  ηεο  εηαηξείαο  παξαγσγήο  ησλ  
πξντφλησλ ζε  ζχζηεκα  δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001θαη 14001. 

 
 γ. Πηζηνπνίεζε ηνπ ηδίνπ θαηά ISO 9001:2015. 
 
 δ.  Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθφπηκν 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 ηνπνζέηεζεο, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη 
νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ 
ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

7.5.2   Παπάδοζη Εγγπάθυν - Ενηύπυν καηά ηην 
Παπαλαβή ηυν Τλικών. 

 
Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ παξαιαβή 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία ηα θάησζη: 
 

α. Έγγξαθε εγγχεζε γηα  ηελ άξηζηε εθηέιεζε εξγαζηψλ 
γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
β. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη 

εθηέιεζε επαθξηβψο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 



 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

8.1. Ο Πάξνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο πξνζσπηθφ ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 
8.2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

εληφο 50 εκεξψλ (50 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. 

 
  8.3. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 

8.4. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν 
ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

 
8.5. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 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.   

 
 8.6. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ηερληθήο 
πξνδηαγξαθήο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  
 

8.7. Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ.  
 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΔΖ-ΜΔ, ηει 2821026910 – 6902 - 6903, 
suppdivision@namfi.gr. 

 
 

      κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
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