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ΠΡΟ :    ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
    Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
     ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σει. 28210 26775 
     Φ.600.1/ 241/94353             
     . 1398 
ΚΟΙΝ :    Υαληά,16 Απγ 21 
     πλεκ. 1: Μία (1) Σερληθή  
     Πξνδηαγξαθή 
      
ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ : α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.» 
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  ε. Ν.4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, Απινπνίεζε θαη Αλακόξθσζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Δηδηθόηεξεο 
Ρπζκίζεηο Πξνκεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο 
θαη Άιιεο Γηαηάμεηο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηηο Τπνδνκέο θαη ηελ Τγεία» 

  ζη.  Φ.600.1/668/90046/.16/23 Γεθ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ  
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 379/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ 
 
  β. Σν (δ) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο επηρξηζκάησλ ζην θηήξην Μ-940 ζηνλ ηαζκό 
Ραληάξ Νν. 4 (ΡΑ4, Θήξα) ηνπ ΠΒΚ. Οη ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ ζύκθσλα 
κε ηε ζπλεκκέλε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 
  2. Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ. Η 
δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 
ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  
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  3. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 30 Aπγ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα 
απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 4. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (www.namfi.gr). 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) ζρεηηθό: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
 δ. Δγγύεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 
παξάγξαθν 8.1 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 ε. Πηζηνπνηεηηθά, εγρεηξίδηα, πξνζπέθηνπο πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 5 θαη 8 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 6. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 1ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ. 
 
 7. Σα Δπηκειεηήξηα Υαλίσλ, Ηξαθιείνπ θαη Κπθιάδσλ, ζηα νπνία 
θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηα κέιε ηνπο. 
 
 8. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 
         Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

       Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γηνηθεηήο  
 
 
    Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

    Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» ρέδην ύκβαζεο κε Αξηζκό ……./2021  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 
ΣΔΔ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
ΣΔΔ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο 
Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ 
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
  ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  Σει. 2821026775 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ Υαληά, 16 Απγ 21 
Φ.600.1/241/94353/.1398  

 
ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……./2021 

 
ύκβαζε κε Αξηζκό ……./2021 

     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο επηρξηζκάησλ ζην θηήξην Μ-940 
ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν. 4 (ΡΑ4, Θήξα) ηνπ ΠΒΚ. 
   
ήκεξα εκέξα ……………………. κελόο  ………………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη 

ώξα …………., ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Σρε (Ο) 
Αιεμάλδξαο Παππά, Γληξηαο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ. 
 
 2. Η εηαηξία ……………. κε ΑΦΜ ……………. δηα ηνπ λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ……………., ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/……../…………/……./……….. 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο ηνπ 
Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία …………….  κε ΑΦΜ 
……………. πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 
ζπληήξεζεο επηρξηζκάησλ ζην θηήξην Μ-940 ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν. 4 (ΡΑ4, 
Θήξα) ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». 
Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο αλέξρεηαη ζηα πνζό ησλ …………….  επξώ 
(…………….  €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ηξηάληα πέληε 
(35) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή ππεξεζηώλ 

 
 1.  Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηηο ππεξεζίεο, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο – Κήξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξεθθιίλεη από ηα αλαγξαθόκελα 
ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 203, 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό 
αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 
δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 
 

3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 α. γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

 
 β. γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξόζεζκα, 

 
 γ. νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη 

αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 
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 δ. ηπρόλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, εθόζνλ πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεύρε. 

 
4. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ 

ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. 
 

5. Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ην ΠΒΚ ην δηθαίσκα λα 
θεξύμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θήξπμεο ηνπ 
Αλαδόρνπ έθπησηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην δηθαηνινγνύλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηηο 

πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριεζε, ε νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή 
ηνπ. Η ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Δγγύεζε 

 
 Ο αλάδνρνο παξέρεη εγγύεζε ………………. (…) εηώλ γηα ηελ άξηζηε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο 
δεζκεύεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξύλνπλ 
απνθιεηζηηθά, ηπρόλ θζνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, ζε πεξίπησζε θαθνηερλίαο ή 
αζηνρίαο πιηθνύ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 
 

 1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΔΤΡΩ, από ηελ 

Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ ηαζκνύ Ραληάξ Νν. 4 (RR-4) ΠΒΚ, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 
  δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην). 
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  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ. 
 
  ζη. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
 δ. Δγγύεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 

παξάγξαθν 8.1 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 ε. Πηζηνπνηεηηθά, εγρεηξίδηα, πξνζπέθηνπο πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 5 θαη 8 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη 
επηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 
 
 3. Καηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φ.Δ. ζα ρνξεγείηαη από ην ΠΒΚ ζηνλ 
Αλάδνρν ε πξνβιεπόκελε βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην.  
 
 2. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Καηαθύξσζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γ’ ΚΟΤ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
αλάδνρνο. 
 
 3. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
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 4. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη 
νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ. 
 
 
      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ 
 
«1» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
  ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  Σει. 2821026775 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» Υαληά,16 Απγ 21 
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/241/94353/1398  

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 θνπφο 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (Σ.Π.) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 
επηρξηζκάησλ θαη εμσηεξηθψλ ρξψζεσλ ηνπ θηεξίνπ Μ-940 ηνπ ΡΑ No4 ηνπ ΠΒΚ 
πνπ βξίζθεηαη ζηε Θήξα. 

 
1.2 Τπάξρνπζα Καηάζηαζε 

 
                       ην ελ ιφγσ θηήξην έρεη παξαηεξεζεί απνθφιιεζε ηκεκάησλ 
επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, θαηά ηφπνπο ελαλζξαθσκέλν 
ζθπξφδεκα θαη νμεηδσκέλνο νπιηζκφο. 
 

1.3 Δξγαζίεο Απνθαηάζηαζεο 
 
Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη νη εμήο: 

            
  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. 
 

δ. Υξσκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ. 
 

2.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ παξνχζα Σ.Π. ζα 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16. 
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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

α. Πξνεξγαζίεο- Ιθξηψκαηα. 
β. Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
γ. Καζαξηζκφο ζθνπξηάο θη εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ζηνπο 

νπιηζκνχο. 
δ. Δθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. 
ε. Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζηκα ζθξαγηζηηθά πιηθά. 
ζη. Τδξνβνιή – θαζαξηζκφο - πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ. 
δ. Υξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεο. 

 
4. ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σ.Π., ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δπίβιεςεο, 
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 θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, 

εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Σ.Π.: 
 

 

 

ΕΛΟΣ Σ.Π. Πεπιγπαθή 

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 θηηξίσλ 

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 
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5.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 

5.1 Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ 

εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001 (ζε 

ηζρχ) απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ. 

5.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ 
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη 
ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ 
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 
5.3 Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή 
παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηνλ ρψξν, λα ππνβάιεη γηα 
έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 
(prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε 
πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
παξνχζα. Η 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. 

 
 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
 6.1  Πποκαηαπηικέρ επγαζίερ 
 

6.1.1. Ο αλάδνρνο, αθνχ εμαζθαιίζεη ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα 
πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ηνπ έξγνπ. Απηά ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο 
Γ ηεο πξνδηαγξαθήο 1501-01-03-00-00:2009 (ι.ρ. ηθξηψκαηα γηα ηελ αλαθαίληζε 
πξνζφςεσλ ζπλήζσλ θηηξίσλ, 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 αλαδφρνπ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη νη δε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα 
γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα. Σα ηθξηψκαηα δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, αλλά η 
δαπάνη ηοςρ ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηη ζςμβαηική ηιμή.  

 
6.1.2. Πξνεξγαζία: Όπνπ απαηηεζεί ζα θιαδεπηνχλ νη ζάκλνη θαη ηα 

θαιισπηζηηθά θπηά ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ζηηο κεηέπεηηα 
εξγαζίεο ησλ ρξψζεσλ. Δμσηεξηθέο κνλάδεο θιηκαηηζηηθψλ δελ ζα απνμεισζνχλ, 
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 απνμεισζνχλ. Δπίζεο ζα γίλεη άξζε ησλ ζηεξίμεσλ ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ 
(αζζελή ξεχκαηα) θαη ζσιελίζθσλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ρξψζεηο θη 
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επαλαζηήξημε ζε επφκελν ρξφλν. Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πξνεξγαζίαο δελ 
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηη ζςμβαηική ηιμή. 

 
6.2. Καθαιπέζειρ ζαθπών ζκςποδεμάηων δομικών ζηοισείων 
 

Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθψκαηα θαη 
ξεγκαηψζεηο ζα ειεγρηνχλ 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 
Σ.Π. 1501-14-01-02-01 θαη ηελ Σ.Π.. Σα ζαζξά πιηθά θαη ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ζα 
κεηαθέξνληαη θαη ζα δηαρεηξίδνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Η θφξησζε θαη ε 
κεηαθνξά ηνπο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηη 
ζςμβαηική ηιμή. 
 

 
6.3. Αποκαηάζηαζη διαηομήρ ζκςποδέμαηορ 
 

6.3.1. 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. 

 
 6.3.2. 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. 
 

6.3.3. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επάιεηςε ηνπ νπιηζκνχ θαη 
ησλπξνζθείκελσλ 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. 
 

6.3.4. 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. 
 

6.3.5. Σέινο κεηά ηελ επηζθεπή (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεη εθαξκνγή κε ιεπθφ ζνβά κίαο ζηξψζεο πςειήο αληνρήο, 
γηα πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ησλ επηρξηζκάησλ. 
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6.3.6. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία 
δηαπηζησζνχλ εηο βάζνο ξεγκαηψζεηο ηεο δηαηνκήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
(δνθνχ ή θνιφλαο), ζα γίλνπλ ξεηηλελέζεηο ζχκθσλα ηελ ΔΛΟΣ Σ.Π. 1501-14-01-
07-01. 

 
6.4. Αποκαηάζηαζη καηαζκεςαζηικών πωγμών εξωηεπικά ηηρ 

ηοισοποιίαρ. 
 

 6.4.1. 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. 
 
 6.4.2. Γηα ηε ζηεγάλσζε κεηαμχ δαπέδνπ-ζνβαηεπί θαη  πδξνξξνψλ-
δαπέδνπ, ζα πεξαζηεί πεξηκεηξηθά (φπνπ απαηηείηαη) δηάθαλν ζθξαγηζηηθφ πςειήο 
αληνρήο. 

6.5. Σελική πποεηοιμαζία – σπωμαηιζμόρ. 
 

  6.5.1. Θα γίλεη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ θαη επηκειήο 
θαζαξηζκφο. Θα αθνινπζήζεη πδξνβνιή κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ 
πιήξε θαζαξηζκφ απφ ζθφλε, ξχπνπο, ζαζξά ρξψκαηα θιπ. ηελ πξνζθνξά 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απφλεξσλ ηεο 
πδξνβνιήο.  

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

  6.5.3. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεσο 
γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε 2 ζηξψζεηο. Η επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη θαζ’ 
ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο. 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

 (€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

1 

Τπεξεζίεο 

επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ 

θηεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα Σ.Π. 

ΚΑΣ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ

Ν 

1 ……… ……… 
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Παπαηηπήζειρ:  

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

καηαζκεςή και ηην ςλοποίηζη ηων επγαζιών πος αναγπάθονηαι ζηην 

παπούζα Σ.Π., επιβαπύνοςν ηον ανάδοσο και ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηη 

ζςμβαηική ηιμή. 

2. Μησανήμαηα, ειδικά επγαλεία, λοιπόρ εξοπλιζμόρ και οηιδήποηε 

άλλο απαιηηθεί, επιβαπύνοςν ηον ανάδοσο και ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηη 

ζςμβαηική ηιμή. 

 
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 Σ.Π. 1501-07-14-01-00 " Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο -αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο"  θαη εηδηθά 
ζηηο ΔΛΟΣ Σ.Π. 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 αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ ΠΒΚ. 
  
 
8. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 
 

8.1 Εγγςήζειρ  
 

  Ο αλάδνρνο παξέρεη εγγχεζε γηα …….. (….) έηε γηα ηελ άξηζηε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε κε κεξηκλά ηνπ, ησλ θζνξψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα 
ηξίηνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 
8.2 Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
 Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο 

ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

  8.2.1. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα Σ.Π ρσξίο απνθιίζεηο επ’ απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη 
δηαθνξνπνηήζεηο επί ηεο παξνχζαο Σ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο).  
 

 8.2.2. Αλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηθαλνπνηνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Σ.Π. ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
8.3 Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 
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 Σα πξνο ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο εξγαζίεο 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.  
 
  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 Γηεζλή (ISO θιπ.), 
εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 
ζηελ Σ.Π.. 
 
  8.3.4. Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζεο 
Σ.Π. 
 
 

8.4  Όποι Αποδοσήρ 
 

8.4.1  Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π., 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 ή 
εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην 
πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν θαη λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε δαπάλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
9.1. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ πξνο 

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

 
9.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο εληφο  35 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

 
9.7. Ο αλάδνρνο 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. 
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9.8. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π.. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) 
απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   
 

 
 

    Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

  Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

  Σκρεο Πξνκεζεηψλ    

 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 

                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Μ-940 ΣΟ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΡΑ Νν 4 (ΘΗΡΑ) 
TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ Υαληά,  Ινπι21 
  

 

 

       

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ ΝΙ Κ Η ΠΡ ΟΓ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ  

«πληήξεζε Δπηρξηζκάησλ  

ζην Κηίξην Μ-940 ζην ΡΑ No4 (Θήξα)» 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       Υαληά, Ηνπιίνπ 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΔΡΓΟ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΩΝ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-940 ΣΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΡΑ Νν 4 (ΘΖΡΑ) 
TMΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ Υαληά,  Ηνπι21 
  
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 
1.  ΓΔΝΙΚΑ  
 
2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 
4.  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 
5. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

6. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
7.  ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
8.  ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 
9.  ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Σει. 28210-26906 
Υαληά,Ηνπι21 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Μ-940 ΣΟ ΡΑ Νν4 (ΘΗΡΑ)» 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

1.1 θνπφο 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 
επηρξηζκάησλ θαη εμσηεξηθψλ ρξψζεσλ ηνπ θηηξίνπ Μ-940 ηνπ ΡΑ No4 ηνπ ΠΒΚ 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Θήξα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00 €. 

 
1.2 Τπάξρνπζα Καηάζηαζε 

 
                       ην ελ ιφγσ θηίξην έρεη παξαηεξεζεί απνθφιιεζε ηκεκάησλ 
επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, θαηά ηφπνπο ελαλζξαθσκέλν 
ζθπξφδεκα θαη νμεηδσκέλνο νπιηζκφο. 
 

1.3 Δξγαζίεο Απνθαηάζηαζεο 
 
Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη νη εμήο: 

            
  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. 
 

δ. Υξσκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ. 
 

2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Ζ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ παξνχζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16. 
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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

α. Πξνεξγαζίεο- Ηθξηψκαηα. 
β. Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
γ. Καζαξηζκφο ζθνπξηάο θη εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ζηνπο 

νπιηζκνχο. 
δ. Δθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. 
ε. Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζηκα ζθξαγηζηηθά πιηθά. 
ζη. Τδξνβνιή -θαζαξηζκφο- πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ. 
δ. Υξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεο. 

 
4. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο Πξνδηαγξαθέο,ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ηεο Δπίβιεςεο,ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεοθαη 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 θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 

εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηε Σ.Π. : 
 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 

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 

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 
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5.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

5.1 Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ 

εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001(ζε 

ηζρχ) απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πάξνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ. 

5.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) 
πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή 
Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE. 

 
5.3 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 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. 

 
 
6.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
 6.1  Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο 
 

6.1.1. Ο Αλάδνρνο, αθνχ εμαζθαιίζεη ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα 
πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ηνπ έξγνπ. Απηά ζα είλαη ηεο 
θαηεγνξίαο Γ ηεο πξνδηαγξαθήο 1501-01-03-00-00:2009 (ι.ρ. ηθξηψκαηα γηα ηελ 
αλαθαίληζε πξνζφςεσλ ζπλήζσλ θηηξίσλ, 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 
αλαδφρνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη νη δε εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα. Σα ηθξηψκαηα δελ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.  
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6.1.2. Πξνεξγαζία: Όπνπ απαηηεζεί ζα θιαδεπηνχλ νη ζάκλνη θαη ηα 
θαιισπηζηηθά θπηά ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ζηηο κεηέπεηηα 
εξγαζίεο ησλ ρξψζεσλ. Δμσηεξηθέο κνλάδεο θιηκαηηζηηθψλ δελ ζα 
απνμεισζνχλ, 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 απνμεισζνχλ. Δπίζεο ζα γίλεη άξζε ησλ ζηεξίμεσλ ησλ 
δηαθφξσλ γξακκψλ (αζζελή ξεχκαηα) θαη ζσιελίζθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πινπνηεζνχλ νη ρξψζεηο θη επαλαζηήξημε ζε επφκελν ρξφλν. Ζ δαπάλε ησλ 
εξγαζηψλ πξνεξγαζίαο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηελ πξνζθνξά. 

 
6.2. Καζαηξέζεηο ζαζξώλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
 

Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθψκαηα θαη 
ξεγκαηψζεηο ζα ειερζνχλ 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 Σ.Π. Σα ζαζξά πιηθά θαη ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ζα 
κεηαθέξνληαη θαη ζα δηαρεηξίδνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θφξησζε θαη ε 
κεηαθνξά ηνπο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
πξνζθνξά. 
 

 
6.3. Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο 
 

6.3.1. 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. 

 
 6.3.2. 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. 
 

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

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

6.3.5. 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. 
 

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

 
6.4. Απνθαηάζηαζε θαηαζθεπαζηηθώλ ξσγκώλ εμσηεξηθά ηεο 

ηνηρνπνηίαο. 
 

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

6.5. Σειηθή πξνεηνηκαζία – ρξσκαηηζκόο. 
 

  6.5.1. Θα γίλεη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ θαη επηκειήο 
θαζαξηζκφο. Θα αθνινπζήζεη πδξνβνιή κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ 
πιήξε θαζαξηζκφ απφ ζθφλε, ξχπνπο, ζαζξά ρξψκαηα θιπ. ηελ πξνζθνξά 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απφλεξσλ ηεο 
πδξνβνιήο.  

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

  6.5.3. Θα αθνινπζήζνπλ ρξψζεηο κε ρξψκαηα αθξπιηθήο βάζεσο 
γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε 2 ζηξψζεηο. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη 
θαζ΄ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 

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

ΚΑΣ’ 
ΑΠΟΚ
ΟΠΖΝ 

1 15.000 15.000 50700000-2 

 ΤΝΟΛΟ 15.000  

 

Παξαηεξήζεηο:  

1. Όια ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ 

έληερλε θαηαζθεπή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξνύζα Σ.Π, επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

2. Μεραλήκαηα, εηδηθά εξγαιεία, ινηπόο εμνπιηζκόο θαη 

νηηδήπνηεάιιν απαηηεζεί, επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

 
7.   ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

 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, 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 Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ ΠΒΚ. 
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8. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

8.1 Δγγπήζεηο  
 

  ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
εγγχεζε γηα δχν (2) έηε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε 
απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κεξηκλά ηνπ, ησλ θζνξψλ πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηξίηνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 
8.2 Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

 
 Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο 

φξνπο ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

  8.2.1. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα Σ.Π ρσξίο απνθιίζεηο επ’απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη 
δηαθνξνπνηήζεηο επί ηεο παξνχζαο Σ.Π κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο)  .  
 

 8.2.2. Αλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηθαλνπνηνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
8.3 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
 Σα πξνο ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο εξγαζίεο 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.  
 
  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.), 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 
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. 
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8.4  Όξνη Απνδνρήο 
 

8.4.1  Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νηεξγαζίεο ζα 
παξαιακβάλνληαη. 

 
8.4.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 

πιηθφ 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 δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 

8.5        Τπνρξεώζεηο  Αλαδόρνπ 
 

8.5.1 Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε. 
 

Κάζεππνςήθηνο Αλάδνρνο 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 θαηπνπ ζα εθηειεζηνχλ, βάζε 
ηεο παξνχζεο Σ.Π. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Σ.Π ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε. 

 
β. Έγγξαθε εγγχεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλδηάξθεηαο δχν (2) εηψλ. 
 

γ. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) 
ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 

δ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.3. 
 

ε. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνο ρξεζηκνπνίεζε 
πιηθψλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 
 

ζη. Λνηπέο αλαιχζεηο- έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα Σ.Π.  γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ. 
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9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

9.1. Ο Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 
9.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηοεξγαζίεο εληφο  35 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

 
9.3 Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζθεθηεί ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο, ώζηε λα ιάβεη  
γλώζε ησλ επηηόπησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θαη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, όια ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ αθνξνύλ ηελ έληερλε 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξνύζα Σ.Π, 
ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα θαηόπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ 
νηθνλνκηθή αμίσζε πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ. Δπηπιένλ, δύλαηαη λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ζε ηπρόλ 
πξνθύπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα από ηελ αξκόδηα επηβιέπνπζα 
Τπεξεζία ηνπ Π.Β.Κ. αθνύ πξσηίζησο κειεηήζεη ηελ παξνύζα Σ.Π. . 
 

9.4. Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 
απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο 
πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 

9.5. 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. 

 
 

9.6. Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 
ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο 
πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 8. 

 
9.7. Ο Αλάδνρνο 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. 

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

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα , πηζηνπνηήζεηο 
θηι) απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   
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Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΔΖ-
ΜΔηει 2821026910 – 6902, suppdivision@namfi.gr. 

 
 
 

 

ΣΔΖ-ΜΔ ΓΝΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΝΣΖ ΚΤΠ 

Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο 

Λγνο (ΜΥ) 

 

 

Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο 

Σρεο (ΣΥ) 

 

 

Αλέζηεο Λειίδεο 

Αζκρνο (ΜΖ) 

mailto:suppdivision@namfi.gr

		2021-08-16T14:42:43+0300
	IOANNIS KLOUVIDAKIS




