
ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3

Πίνακας Αποδεκτών TΜHΜΑ Δ3Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τηλ. 28210 26775
Φ.600.1/437/96928
Σ.2305

ΚΟΙΝ.: Χανιά,29 Δεκ 21
Συν.: Μία (1) Τεχνική

Προδιαγραφή

ΘΕΜΑ: Προμήθειες - Συμβάσεις

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»
γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα

Υλοποίησης Προμηθειών»
δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20

«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων»

ε. Φ.600.1/398/96188/Σ.2052/17 Νοε 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δ3
στ. Υπ’ Αριθμ. 511/21 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.

β. Το (στ) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,
σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Β», που αφορά στην
παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Μ-603 στον
Στρατωνισμό του ΠΒΚ, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική
Προδιαγραφή του Συνημμένου 1 του σχεδίου σύμβασης.

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους
συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Α»
και αποστέλλοντας τα έγγραφα της παραγράφου 8.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
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4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς
ορίζεται η 21 Ιαν 2022 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

5. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί,
επιπλέον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ
(www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις).

6. Το Επιμελητήριο στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για
την ενημέρωση των μελών του.

7. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει προ της
υπογραφής της διαταγής ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ)
σχετικό, τα παρακάτω:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή
υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 2η
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (ε) σχετικού.

9. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη
Άννα, τηλ. 2821026775.

Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ, Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Κρήτης



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3
ΤΜΗΜΑ Δ3Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
29 Δεκ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/437/96928/Σ.2305

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με Αριθμό ……./2021

Για την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Μ-
603 στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ.

Σήμερα ημέρα ……………………. μηνός …………………..του έτους 2021 και
ώρα…………., στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του,
………………………………………………………………………………………….…….

2. Η εταιρία …………………., με ΑΦΜ …………………., δια του
νόμιμου εκπροσώπου της ……………., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία
τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……/………./Σ………./………..21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του
Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ……………….., με
ΑΦΜ ……………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Μ-603 στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του συνημμένου «1». Βρίσκονται δε σε
απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των ………………………
(……………€), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

Η παράδοση των υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός …………. (…….)
……….. από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ  3
Παραλαβή υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή
παραλαβής του ΠΒΚ ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία
προορίζονται οι υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή ή ο παραλαμβάνων απορρίψει τις
υπηρεσίες, αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα,
οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση

ΑΡΘΡΟ 4
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα
στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες
υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες



Β-3

παρατάσεις αυτής με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί
πλήρως.

δ. Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά
τεύχη.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΠΒΚ το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του
αναδόχου έκπτωτου εφόσον συντρέχουν λόγοι που το δικαιολογούν βάσει του Ν.
4412/2016.

6. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας
της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5
Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ, από το
Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ’
ΚΟΥ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

β. Πρωτόκολλο παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ)

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων
από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

ε. COMMITMENT (με μέριμνα του ΠΒΚ)

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το
άρθρο 27 του Ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 8% για
την παροχή υπηρεσιών.
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3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον
Ανάδοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε
τρίτο.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής-κοινοτικής
νομοθεσίας.

3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και τον χρόνο
παράδοσης των εργασιών

4. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά
και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά
το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ  Π.Β.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Σμήναρχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Τεχνική Προδιαγραφή



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3
ΤΜΗΜΑ Δ3Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
29 Δεκ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/437/96928/Σ.2305

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ………………………………………………

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€, ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€, ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

1

Διαμόρφωση περιβάλλοντα
χώρου κτηρίου Μ-603 στον
Στρατωνισμό του ΠΒΚ,
σύμφωνα με την Τεχνική
Προδιαγραφή

Τεμ. 1 ……….. ………..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ………..

Συνημμένα υποβάλλω:

- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ-603

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ ΠΒΚ»

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (ΤΠ) είναι να περιγράψει
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου Μ-603 (βόρεια και ανατολική πλευρά), καθώς
και της δυτικής πλευράς του κτηρίου Μ-604, τα οποία βρίσκονται στο
Στρατωνισμό του ΠΒΚ στον Παζινό Ακρωτηρίου, καθώς και τη διαμόρφωση δύο
(2) τμημάτων πρασίνου στην περιοχή της Κεντρικής Πύλης Στρατωνισμού,
συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 €.

1.2 Στην παρούσα ΤΠ σκοπίμως δεν έχουν συμπεριληφθεί σχέδια των
περιοχών επεμβάσεων, λόγω διαβάθμισης. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο ο κάθε
συμμετέχοντας να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν οι
εργασίες, ώστε να λάβει  γνώση των επιτόπιων ιδιαίτερων συνθηκών και να λάβει
υπόψη του στην προσφορά του, όλα τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την
έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. (βλέπε Γενικό Όρο παρ. 9.3 παρούσας ΤΠ).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Η παρούσα ΤΠ θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16, όπως
ισχύει τροποποιημένος.

2.2 Δεν προβλέπεται χορήγηση υλικών ή/και μικροϋλικών από την
Υπηρεσία. Ο μειοδότης Πάροχος θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών της
παρούσας και στην οικονομική προσφορά του περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και
μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση αυτών.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες Πρασίνου - Χωματουργικά

α. Οι εξωτερικοί χώροι του κτηρίου Μ-603, σε όλη τη βόρεια πλευρά και
στο ανατολικό τμήμα έως τον χώρο στάθμευσης οχημάτων, από το κτήριο έως
την τάφρο της περιμετρικής οδού, θα διαμορφωθούν χωματουργικά με εργασίες
εκθαμνώσεων, εξομάλυνσης, εκσκαφών και επιχώσεων. Θα καθαρισθούν από
πέτρες, και θα διαμορφωθεί κατάλληλα η τελική χωμάτινη επιφάνεια. Οι
εξωτερικοί χώροι θα έχουν τις προβλεπόμενες κλίσεις και επικλίσεις για την
απορροή των όμβριων υδάτων προς τον αποδέκτη, δηλαδή την ανοικτή
τριγωνική τάφρο, η οποία θα καθαρισθεί από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά.
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β. Στην περιοχή της Κεντρικής Πύλης του Στρατωνισμού, σε 2 τμήματα,
θα γίνει προσθήκη κατάλληλου κηπευτικού χώματος και θα δοθούν οι κατάλληλες
κλίσεις και επικλίσεις για την απορροή των όμβριων και θα κατασκευαστεί
ποτιζόμενος χλοοτάπητας (φυσική σπορά) και μία βραχοσύνθεση στο μέσο κάθε
τμήματος. Η συνολική επιφάνεια των 2 τμημάτων είναι περίπου 150 m2.

Οικοδομικές Εργασίες στα Κτήρια Μ-603 και Μ-604

α. Σε τμήμα της δυτικής πλευράς του κτηρίου Μ-604 (μήκους περίπου 30
μέτρων), στη βόρεια πλευρά του κτηρίου Μ-603 (μήκους περίπου 32 μέτρων) και
σε τμήμα της ανατολικής πλευράς του κτηρίου Μ-603 (μήκους περίπου 20
μέτρων), η υφιστάμενη πέτρινη ξερολιθιά που βρίσκεται στο όριο της ανοικτής
τριγωνικής τάφρου έχει αποδιοργανωθεί σε μεγάλο μέρος της και θα καθαιρεθεί.

β. Στη θέση της θα κατασκευαστεί πετρόκτιστο τοιχίο, μέσου ύψους 0,90
m (από 0,70 έως 1,10 m) και πάχους 50 cm, με συνδετικό υλικό τσιμεντοκονίαμα,
πάνω σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθετα από το τοιχίο θα γίνεται
διέλευση σωληνωτών αγωγών για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων.
Επίσης, θα κατασκευαστούν πέτρινα τοιχία κυκλικής μορφής περιμετρικά από
τους κορμούς των τεσσάρων (4) δέντρων που βρίσκονται στη χωμάτινη
επιφάνεια βορείως του κτηρίου Μ-603.

γ. Η στέψη του νέου πετρόκτιστου τοιχίου σε όλα τα σημεία (κτήρια Μ-
603 και Μ-604) θα επενδυθεί με εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, πάχους
12 εκατοστών και οπλισμένου με διπλό πλέγμα, ώστε στην τελική μορφή του να
είναι όμοιο με το υφιστάμενο στη βόρεια πλευρά του κτηρίου Μ-604.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες στα 2 τμήματα Κεντρικής Πύλης

Από 2 φωτιστικά σώματα κήπου θα τοποθετηθούν σε κάθε κατασκευή
βραχοσύνθεσης στα 2 τμήματα πρασίνου της Κεντρικής Πύλης. Γι αυτό το λόγο
θα κατασκευαστεί το απαραίτητο υπόγειο δίκτυο παροχικών γραμμών και η
ηλεκτρική τροφοδοσία του θα πραγματοποιηθεί από το γειτονικό και
ασφαλισμένο ηλεκτρικό δίκτυο του περιμετρικού φωτισμού του Στρατοπέδου.

Υδραυλικές Εργασίες στα 2 τμήματα Κεντρικής Πύλης

Θα κατασκευασθούν τα απαραίτητα αρδευτικά δίκτυα για το αυτόματο
πότισμα των 2 τμημάτων πρασίνου.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην
παρούσα ΤΠ, τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τους κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήμης και τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον
χρόνο εκτέλεσης. Επίσης, ισχύουν και τα παρακάτω πρότυπα του Ελληνικού
Κράτους ανά κατηγορία εργασιών :
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ΕΛΟΤ ΤΠ Περιγραφή
1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

1501-02-01-01-00
Καθαρισμός εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη

εκτέλεσης των εργασιών
1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
1501-15-01-03-00 Κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα
1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών εκσκαφών

1501-02-07-01-00
Κατασκευή επιχωμάτων με προϊόντα εκσκαφών ή

δανειοθαλάμων
1501-02-07-02-00 Επανεπίχωση σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών –πλήρωση νησίδων με φυτική γη
1501-02-08-02-00 Αντιμετώπιση δικτύων κοινής ωφέλειας κατά τις εκσκαφές
1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι
1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα
1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου

1501-05-02-01-00
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών

υπενδεδυμένων με σκυρόδεμα
1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις- λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού

1501-07-14-01-00
Όροι και απαιτήσεις υγείας -ασφάλειας και προστασίας του

περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

1501-08-01-02-00
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και

αποχετευτικών τάφρων
1501-08-01-03-01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων
1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπόγειων δικτύων
1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών σκυροδέματος

1501-08-06-08-03
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στη θέση διέλευσης

υπόγειων δικτύων
1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων- θάμνων
1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών
1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών
1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα- φυτών εδαφοκάλυψης
1501-10-07-01-00 Κοπή- εκρίζωση δένδρων και θάμνων
1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί Φυτικού Υλικού
1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

α. Όλα τα υλικά θα προέρχονται από κατασκευαστικούς οίκους που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 (σε
ισχύ) από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία το
αντίστοιχο πιστοποιητικό για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

β. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές,
να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει
τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου
αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO) και να φέρουν σήμανση CE.

γ. Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε σχετική
παραγγελία, προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο χώρο, να υποβάλλει για
έγκριση δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια
(prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να πιστοποιεί ότι τα προς έγκριση
υλικά ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας που τίθενται με την
παρούσα. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι αναλυτική και πλήρης,
διαφορετικά δε θα εγκρίνονται. Διευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των
ανωτέρω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να
δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι ικανοποιούν
πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.1 Προκαταρτικές εργασίες

α. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος
να προβεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της
περιοχής των εργασιών και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τοπογραφικό σχέδιο,
σε κλίμακα 1:200, όπου θα σημειώνονται τα υψόμετρα εδάφους και τα
υφιστάμενα στη περιοχή των εργασιών υπόγεια δίκτυα. Για το σκοπό αυτόν, ο
Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των δικτύων, σε
συνεργασία με το ΠΒΚ και αν απαιτηθεί θα εκτελέσει και ερευνητικές τομές.

β. Οι αποκαταστάσεις βλαβών, που τυχόν θα προκληθούν στα δίκτυα
της περιοχής εργασιών, τόσο κατά τη διαδικασία εντοπισµού τους, όσο κατά τις
εκσκαφές για την αποκάλυψή τους ή κατά τις εργασίες προστασίας τους και την
κατασκευή των έργων, βαρύνουν τον Πάροχο.
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6.2 Εργασίες Πρασίνου - Χωματουργικά

α. Στη χωμάτινη περιοχή των εργασιών βόρεια και ανατολικά του κτηρίου
Μ-603, από το χείλος του κτηρίου και μέχρι την τάφρο των οδών, θα γίνουν
εργασίες καθαρισμού - εκσκαφών όπου απαιτείται - επιχώσεων - πλήρωσης με
φυτική γη, με σκοπό τη δημιουργία μιας ομαλής χωμάτινης επιφάνειας για τυχόν
μελλοντική φύτευση, η οποία θα έχει ενιαία κλίση που θα εξασφαλίζει τη σωστή
αποστράγγιση του εδάφους. Οι στάθμες των επιφανειών ορίζονται σε σχέση με
γειτονικές στάθμες σταθερών σημείων του κτηρίου. Ειδικότερα, το υψηλότερο
σημείο θα έχει σχετικό υψόμετρο κατά 15 εκατοστά χαμηλότερο από το υψόμετρο
του δαπέδου του κτηρίου και η γενική κλίση θα είναι της τάξεως του 3 % και θα
σβήνει ομαλά μέχρι το όριο του «φρυδιού» ανάντη της τριγωνικής τάφρου.

β. Καθαρισμός - εκχέρσωση- κατεδαφίσεις

Πριν από την εργασία επιχώσεων θα γίνουν οι εργασίες καθαρισμού
και εκχέρσωσης και τυχόν καθαιρέσεων της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00, καθώς
επίσης και οι εργασίες εκσκαφής του χαλαρού επιφανειακού εδάφους της ΕΛΟΤ-
ΤΠ  1501-02-01-02-00.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την καθαίρεση ή και απομάκρυνση τυχόν
μικροκατασκευών, την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δενδρυλλίων που δεν
χρειάζονται και την καθαίρεση του παλιού πετρόκτιστου τοιχίου (λιθοδομή) και
απομάκρυνση των υλικών σε χώρο οριστικής απόθεσης που θα υποδειχθεί από
το ΠΒΚ. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση τήρησης των αντίστοιχων μέτρων
ασφαλείας και μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.

Η εκσκαφή του επιφανειακού χαλαρού εδάφους, θα γίνει όπου και
εφόσον χρειασθεί. Εφόσον απαιτηθεί θα γίνει σύμφωνα με την ΕΛΟΤ-ΤΠ  1501-
02-01-02-00.

Θα ακολουθήσει ισοπέδωση των μεγάλων ανωμαλιών. Οι υφιστάμενες
κοιλότητες καλύπτονται με υπέδαφος που μεταφέρεται από τα ψηλότερα σημεία
και το υπέδαφος ισοπεδώνεται.

Μετά την εκσκαφή των χαλαρών εδαφών θα γίνει έλεγχος της
επιφάνειας σύμφωνα με την παρ. 6 της ΕΛΟΤ ΤΠ (λεία, ομαλή και συμπυκνωμένη
επιφάνεια). Τα ακατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση προϊόντα θα διατεθούν σε
χώρο που θα καθορισθεί από το ΠΒΚ, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η κοίτη της τάφρου που είναι ο τελικός αποδέκτης των όμβριων
υδάτων, θα καθαρισθεί και θα εκβαθυνθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού της αυτοφυούς βλάστησης και
καθαρισμού της διατομής από φερτές ύλες, κορμούς κλπ.
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γ. Επιχώσεις - Προετοιμασία εδάφους για σπορά χλοοτάπητα

Η εργασία επιχώσεων στα βαθειά σημεία και της πλήρωσης με φυτική
γη θα γίνει σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 02-07-05-
00. Θα χρησιμοποιηθούν  κατάλληλα υλικά εύφορου χώματος απαλλαγμένου από
πέτρες διαμέτρου μεγαλύτερης των δύο εκατοστών. Προσοχή θα δοθεί στην
προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης, στη διάστρωση και στη συμπύκνωση των
γαιωδών επιχωμάτων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00.

δ. Εργασίες πρασίνου

Χλοοτάπητας στα 2 τμήματα Κεντρικής Πύλης

Οι εργασίες κατασκευής του χλοοτάπητα (γκαζόν) με σπορά
περιλαμβάνουν την προετοιμασία του χώρου, την προμήθεια των σπόρων, τη
σπορά και τη συντήρηση του τάπητα μέχρι και το πρώτο κούρεμα.

Θα αρχίσουν μετά από τον εμπλουτισμό με εύφορο χώμα και τη
διαμόρφωση των κλίσεων και επικλίσεων των επιφανειών για την απορροή των
όμβριων υδάτων.  Η εργασία θα γίνει κατά την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01. Ο
μηχανολογικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα
ισοπέδωσης, φορτηγό, ελκυστήρα, σπαρτική χλοοκοπτική μηχανή κλπ. Θα γίνει
όργωμα σε βάθος 30 εκατοστών.

Το κηπευτικό χώμα που θα διαστρωθεί στις επιφάνειες χλοοτάπητα,
θα είναι γόνιμο, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία με άμμο
τουλάχιστον 55%, απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα, λίθους
μεγαλύτερης των 2 εκατοστών διαμέτρου και άλλα ξένα ή βλαβερά υλικά. Η
ανάδευση της άμμου με το επιφανειακό χώμα γίνεται με φρέζα. Η τύρφη και ο
περλίτης πρέπει να είναι προϊόντα συσκευασμένα. Το γόνιμο έδαφος θα έχει
βάθος 20 cm και θα γίνει ανάδευση με το υφιστάμενο υπέδαφος σε βάθος 30
εκατοστών. Η συμπίεση του εδάφους θα πραγματοποιηθεί με ελαφρύ κύλινδρο
150 κιλών ανά μέτρο πλάτους. Η σπορά κατά προτίμηση δεν πρέπει να
διενεργηθεί μεταξύ 15 Ιουν και 31 Αυγ και γενικά τις ημέρες καύσωνα. Η σπορά
θα γίνει, είτε με το χέρι, είτε με μηχάνημα. Θα ακολουθήσει εκ νέου κυλίνδρωση
με ελαφρύ κύλινδρο 100 κιλών και πότισμα με τεχνητή βροχή.

Κατασκευή βραχοσυνθέσεων στα 2 τμήματα Κεντρικής Πύλης

Για την κατασκευή των βραχοσυνθέσεων στο μέσο εκάστου τμήματος
της Κεντρικής Πύλης, θα χρησιμοποιηθούν βραχώδη πετρώματα που
προσομοιάζουν στην περιοχή, ενώ η φυτική γη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η
ίδια που θα προσκομιστεί για τις ανάγκες του χλοοτάπητα και έχει ήδη
περιγραφεί παραπάνω. Το τελικό σχέδιο της βραχοσύνθεσης και τα φυτά που θα
την επενδύουν, όγκου περίπου 1 m3 έκαστος, θα υποβληθούν από τον Πάροχο
και θα εγκριθούν από το ΠΒΚ. Στον παρακάτω πίνακα προτείνονται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, φυτά της τοπικής χλωρίδας για βραχοσυνθέσεις.
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ΦΥΤΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΒΟΛΒΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
Γεράνι Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.
Λεβάντα, δενδρολίβανο, θυμάρι, φασκόμηλο,
βασιλικός

Βραχοσυνθέσεις.

Πανσές  πετούνια Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.
Διμορφοθήκη Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.
Buxus πράσινο Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.
Βιόλα  μενεξές Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.
Γαρίφαλο Παρτέρι ή/και βραχοσυνθέσεις.

6.3 Οικοδομικές Εργασίες

α. Κατασκευή Πετρόκτιστων Τοιχίων

Η πέτρινη ξερολιθιά που βρίσκεται στο όριο της ανοικτής τριγωνικής
τάφρου στην ανατολική και βόρεια πλευρά του κτηρίου Μ-603 καθαιρείται, καθότι
έχει αποδιοργανωθεί σε μεγάλο μέρος της και στη θέση της κατασκευάζεται
πετρόκτιστο τοιχίο με συνδετικό υλικό τσιμεντοκονίαμα, πάνω σε βάση
οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθετα από το τοιχίο θα γίνεται διέλευση
σωληνωτών αγωγών για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων. Επίσης
κατασκευάζονται πέτρινα τοιχία κυκλικής μορφής περιμετρικά από τους κορμούς
των 4 δένδρων βορείως του κτηρίου Μ-603, για αισθητικούς λόγους.

Το τοιχίο θα είναι μέσου ύψους 0,90 m (από 0,70 έως 1,10 m),
πάχους 50 cm, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λιθοδομή από αργούς
λίθους, μίας ή δύο ορατών όψεων, με συνδετικό υλικό τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-01-00. Ο Πάροχος θα χρησιμοποιήσει λιθοσώματα όμοια σε χρώμα και
σχήμα με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στο κτηρίο Μ-604.

β. Κατασκευή Στρώσης Έδρασης

Θα γίνει κατασκευή υποδομής (μαξιλάρι) από σκυρόδεμα C16/20,
πλάτους 70 εκατ. και πάχους 12 εκατ., οπλισμένο με διπλό δομικό πλέγμα Τ-131.
Για την ευθυγράμμιση της στάθμης της σκάφης της υποδομής, θα διαστρωθεί
στο ίδιο πλάτος χωματουργική στρώση της ΠΤΠ Ο-155, μέσου πάχους 12 cm.

γ. Κατασκευή Περιμετρικού Τοιχίου

Οι εργασίες κατασκευής των περιμετρικών τοιχίων θα αρχίσουν μετά
από τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την ωρίμανση της αντοχής
του σκυροδέματος έδρασης. Θα γίνει πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη
της θέσης των τοίχων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή ευθύγραμμων και
κατακόρυφων τοίχων. Οι λίθοι θα είναι  ημιλαξευτοί, πολυγωνικού ή ορθογωνικού
σχήματος, καθαροί και θα διαβρέχονται. Οι επιφάνειες του τοίχου που είναι
ορατές πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό επεξεργασίας και οι ακμές τους πρέπει να
είναι ίσιες και καλά διαμορφωμένες.
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Η πρώτη στρώση τοποθετείται στο "μαξιλάρι" κολυμβητή πάνω σε
κονίαμα των 400 kg τσιμέντου. H επόμενη στρώση κτίζεται πάνω στην
προηγούμενη, έτσι ώστε κάθε λίθος να εδράζεται και να μεταβιβάζει φορτία σε
δύο λίθους της προηγούμενης στρώσης, με όλους τους αρμούς καλά
γεμισμένους με κονίαμα. Οι δύο παρειές του τοίχου κτίζονται συγχρόνως και
συνδέονται με τουλάχιστον έναν εγκάρσιο λίθο ανά m2. Ανά 70 cm, το κτίσιμο
αλφαδιάζεται και διακόπτεται για την επόμενη ημέρα, ώστε να πήξει το κονίαμα
των αρμών των υποκείμενων στρώσεων. Οι γωνίες θα κτίζονται με γωνιόλιθους
ημιλαξευτούς. Οι  αρμοί θα είναι πλάτους από 8 έως 15 mm.

δ. Κατασκευή Λιθοδομών Στρογγυλού Σχήματος

Κατασκευάζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Προβλέπονται πέτρινα τοιχία κυκλικής μορφής, περιμετρικά από τους 4
επιλεγμένους κορμούς δένδρων βορείως του κτηρίου Μ-603. Οι εμφανείς
επιφάνειες  είναι η εξωτερική και η στέψη. Θα έχουν εξωτερική διάμετρο 200 cm,
πάχος 50 cm και ύψος 70 cm. Θα πληρωθούν με φυτική γη κατά 45 cm.
Ακολούθως θα γίνει διάστρωση γεωυφάσματος μη υφαντού βάρους 300 gr/m2
σε δύο στρώσεις, πάνω στο οποίο θα στρωθεί λευκό βότσαλο (μη θραυστό),
διαμέτρου όχι μεγαλύτερου των 3 cm, σε μία στρώση πάχους 15 cm.

6.4 Υδραυλικές Εργασίες

Αρχικά  θα γίνει διαμόρφωση  της σύνδεσης του νέου αγωγού
άρδευσης των 2 τμημάτων πρασίνου, επί υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης που
γειτνιάζουν στην περιοχή της Κεντρικής Πύλης του Στρατωνισμού. Στις εργασίες
σύνδεσης της παρούσας περιλαμβάνονται :

α. Η αποκάλυψη των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης και ο
επιμελής εξωτερικός καθαρισμός τους στη θέση της νέας σύνδεσης.

β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με
κατάλληλο εργαλείο και η αποκοπή τού απαιτουμένου τμήματος για την
τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης με χρήση κατάλληλου κοπτικού.

γ. Η τυχόν άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία,
μέχρι την παύση εκροής από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.

δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ,
φλαντζών άκρων αγωγού, ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης,
γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ απαιτουμένων εξαρτημάτων και
μικροϋλικών για την σύνδεση.

ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της
στεγανότητας της σύνδεσης (με άνοιγμα των βανών απομόνωσης του κλάδου
του δικτύου) και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών.
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Στη σύνδεση θα προσαρμοσθεί ο νέος αγωγός άρδευσης των 2
τμημάτων που θα είναι κατάλληλης διατομής και ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm
και θα καταλήγει σε κολεκτέρ από όπου θα ελέγχονται οι 2 αρδευτικές γραμμές
και θα αναχωρούν για την άρδευση των 2 τμημάτων πρασίνου. Η άρδευση των 2
νέων χλοοταπήτων θα γίνεται με δίκτυο υπόγειων εκτοξευτήρων που θα
συνδέονται στο σωληνωτό δίκτυο ποτίσματος και θα λειτουργούν υπό τον έλεγχο
συστήματος που θα εξασφαλίζει την αυτόματη λειτουργίας τους.

Στην εργασία εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι εκσκαφές -
επανεπιχώσεις των αυλάκων των δικτύων, οι οποίοι θα έχουν βάθος 50 cm. Ο
Πάροχος θα υποβάλλει στο ΠΒΚ για έγκριση, άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης και
πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, μελέτη εφαρμογής και
σχέδια για την αυτόματη άρδευση των 2 τμημάτων πρασίνου.

6.5 Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Σε κάθε τμήμα πρασίνου της Κεντρικής Πύλης θα τοποθετηθούν από 2
φωτιστικά σώματα κήπου, αντιδιαμετρικά από κάθε βραχοσύνθεση, ώστε να
αναδεικνύεται η κατασκευή κατά τις νυκτερινές ώρες. Ο Πάροχος θα
κατασκευάσει το απαραίτητο υπόγειο δίκτυο παροχικών γραμμών. Η τροφοδοσία
θα πραγματοποιηθεί από το γειτονικό ασφαλισμένο δίκτυο του περιμετρικού
φωτισμού του Στρατοπέδου, το οποίο λειτουργεί με φωτοκύτταρο και έτσι θα
ελέγχεται ταυτόχρονα και ο χρόνος λειτουργίας των υπόψη νέων φωτιστικών
κήπου. Ο Πάροχος θα υποβάλλει στο ΠΒΚ για έγκριση, άνευ ιδιαίτερης
αποζημίωσης και πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, μελέτη
ηλεκτρολογικής σύνδεσης των υπόψη 4 φωτιστικών κήπου.

6.6 Προϋπολογισμός Εργασιών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ
(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ) CPV

1

Διαμόρφωση
περιβαλλόντων χώρων
κτηρίων, σύμφωνα με
την παρούσα Τ.Π.

τεμ 1,00 8.000 8.000 71300000-1

ΣΥΝΟΛΟ 8.000

Όλα τα υλικά, μικροϋλικά, μηχανήματα, ειδικά εργαλεία και λοιπός
εξοπλισμός απαιτηθεί για την έντεχνη κατασκευή και υλοποίηση των εργασιών
που αναγράφονται στην παρούσα Τ.Π., επιβαρύνουν τον Πάροχο και
συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς.
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7. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα
Μ.Α.Π. (προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιού κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ποδιών κατά ELOTEN ΙSΟ 20345, οφθαλμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
165). Θα τηρηθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται γενικά
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 " Όροι και απαιτήσεις υγείας -ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής" και
ειδικά στις ΕΛΟΤ ΤΠ κάθε επιμέρους εργασίας. Δεν θα απορρίπτεται πλεονάζον
υλικό σε οχετούς αύλακες όμβριων υδάτων κλπ και οι χώροι με το πέρας του
έργου θα παραδοθούν καθαροί. Το προσωπικό του Παρόχου θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας του ΠΒΚ.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

8.1 Εγγυήσεις

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση
για δύο (2) έτη για την άριστη εκτέλεση των εργασιών συνοδευόμενη από ρητή
δέσμευσή του Παρόχου για την αποκατάσταση με μεριμνά του χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση, των φθορών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τρίτου.

8.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, έχοντας υπόψη της τους όρους
της προδιαγραφής αυτής, ελέγχει τα παρακάτω:

8.2.1. Αν έχουν γίνει όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην
παρούσα Τ.Π χωρίς αποκλίσεις επ’ αυτών (εκτός αν έχουν υπάρξει
διαφοροποιήσεις επί της παρούσας Τ.Π μετά από έγκριση της Υπηρεσίας).

8.2.2. Αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της Τ.Π της Υπηρεσίας και των τελικών όρων της σύμβασης.

8.3 Διασφάλιση Ποιότητας

Τα προς χρησιμοποίηση για τις εργασίες υλικά θα φέρουν
υποχρεωτικά τα παρακάτω:

8.3.1. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.

8.3.2. Ο κατασκευαστικός τους οίκος θα είναι πιστοποιημένος
κατά ISO 9001:2015.

8.3.3. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα καθώς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά
(BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM,NFPA κλπ.), τα των
λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε,
οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριμένου
προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα στην ΤΠ.



-11-

8.3.4. Λοιπά όπως περιγράφονται στη παρ. 5 της παρούσης Τ.Π.

8.4 Όροι Αποδοχής

8.4.1 Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου
ανταποκρίνονται στο σύνολό τους προς της απαιτήσεις της ΤΠ, οι εργασίες θα
παραλαμβάνονται.

8.4.2 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι
κάποιο υλικό είναι ακατάλληλο ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω
απαιτήσεις ή εντοπίσει κάποια κακοτεχνία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να
αντικατασταθεί το υλικό με άλλο κατάλληλο και να αποκατασταθεί η κακοτεχνία
με δαπάνη του Παρόχου.

8.5    Υποχρεώσεις Παρόχου

Κάθε υποψήφιος Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω
έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του :

α. Έγγραφη και ενυπόγραφη αναλυτική περιγραφή των εργασιών
που περιλαμβάνονται στην προσφορά και που θα εκτελεστούν, βάση της
παρούσης Τ.Π. Σε περίπτωση απόκλισης των εργασιών με αυτές που
περιγράφονται από την Τ.Π θα πρέπει να αναγράφονται επακριβώς οι λόγοι με
επαρκή δικαιολόγηση.

β. Έγγραφη εγγύηση για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
διάρκειας δύο (2) ετών.

γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) στα οποία θα φαίνονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

δ. Σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά πρότυπα όπως
περιγράφονται στην παρ. 8.3.

ε. Έγχρωμες φωτογραφίες των προς χρησιμοποίηση υλικών,
εφόσον δεν υπάρχουν στα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) τα οποία θα
κατατεθούν.

στ. Μελέτες και σχέδια που προβλέπονται στην παρούσα Τ.Π.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Ο Ανάδοχος θα απασχολήσει για τις εργασίες μεταφοράς του προς
προμήθεια υλικού, προσωπικό της επιχείρησής του ή προσωπικό
συνεργαζόμενης στεγασμένης επιχείρησης.

9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός 45
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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9.3 Ο κάθε συμμετέχων κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις
που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ώστε να λάβει  γνώση των επιτόπιων
ιδιαίτερων συνθηκών και να λάβει υπόψη του στην προσφορά του, όλα τα
δεδομένα εκείνα που αφορούν την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών,
λαμβάνοντας υπόψη και την παρούσα Τ.Π, χωρίς να έχει το δικαίωμα κατόπιν να
εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση που να αφορά τις συνθήκες και
τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Επιπλέον, δύναται να ζητήσει επεξηγήσεις σε
τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα από το Π.Β.Κ. αφού προηγουμένως
μελετήσει προσεκτικά την παρούσα Τ.Π.

9.4. Η Υπηρεσία θα επιλέξει την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για αυτήν
προσφορά, με βάση τα αναγραφόμενα από τους ενδιαφερόμενους οικονομικά και
τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της παρούσας ΤΠ, όπως προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία.

9.5. Κάθε πληροφορία – διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
για την παρούσα ΤΠ, θα δίδεται εγγράφως από το ΠΒΚ, μετά από σχετική
αίτηση, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

9.6. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ, η
οποία κατά την παραλαβή θα προβεί στους προβλεπόμενους ελέγχους που
περιέχονται στην παρ. 8 της παρούσης.

9.7. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, υποχρεούνται να τηρούν όλους
τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο στο Στρατόπεδο και θα τους
χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

9.8. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν οι έλεγχοι που
περιγράφονται στην παρούσα ΤΠ. Επίσης θα προηγηθεί παραλαβή των
εργασιών, της εγγύησης και των σχετικών εντύπων (εγχειρίδια, πιστοποιήσεις
κτλ) από επιτροπή του ΠΒΚ η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.
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