
 

 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
   Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
      ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
       Σει. 28210 26775  
       Φ.600.1/373/95923                
     .1970    
ΚΟΙΝ.:  Υαληά,  4 Ννε 21 
  πλ.: 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.  Τπ’ Αξηζκ. 490/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ. 
  
  β. Σν (ε) 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 «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-943 ζηνλ 
ηαζκό Ραληάξ Νν.5 ηνπ ΠΒΚ ζηνλ ηαπξό Αθξσηεξίνπ, ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Η παξνρή 
ππεξεζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ πλεκκέλνπ 1.  
 
 2. 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. 
 
  3. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α».  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε 15 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνύλ λα 
απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
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Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (www.namfi.gr). 
 
 6. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο 
ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό, ηα παξαθάησ: 
 
 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 Ν.4412/16. 
 
 δ.  Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
 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  

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
«Β»  ρέδην ύκβαζεο 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/




  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  4 Νοε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/373/95923/.1970     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

Τπηρεζίες 
διαμόρθωζης 

πεζοδρομίοσ με 
ζηαμπωηό 

δάπεδο 

Σεμ 1 ……………….. ……………….. 

 
 

Γειώλφ όηη παρέτφ εγγύεζε γηα ηο ζύλοιο ηφλ σιηθώλ, θαζώς θαη γηα ηελ άρηζηε 

εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ ζσληήρεζες, θαη δεζκεύοκαη ρεηά γηα ηελ αποθαηάζηαζε 

κε κέρηκλα θαη δαπάλες ποσ ζα κε βαρύλοσλ αποθιεηζηηθά, ηστόλ θζορώλ ποσ ζα 

προθύυοσλ ζε περίπηφζε θαθοηετλίας ή αζηοτίας σιηθού θαη δελ οθείιοληαη ζε 

ζσλήζε τρήζε, γηα …………………………… τρόληα από ηελ ορηζηηθή παραιαβή. 
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σλεκκέλα σποβάιφ: 

- Τπεύζσλε δήιφζε γηα ηελ προέιεσζε ηφλ σιηθώλ 

- Πηζηοποηεηηθό ηες εηαηρείας παραγφγής ηφλ σιηθώλ ζε ζύζηεκα 

δηατείρηζες ποηόηεηας θαηά ISO 9001:2015 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκφλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηφλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  

 
 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  4 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/373/95923/.1970     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό          /2021 
     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ εμσηεξηθά ηνπ 
θηεξίνπ Μ-943 ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.5 ηνπ ΠΒΚ ζηνλ ηαπξό Αθξσηεξίνπ. 
 
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, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. Η εηαηξεία ………………… κε ΑΦΜ …………………… δηα ηνπ λνκίκνπ 

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 εηαηξεία …………………. κε ΑΦΜ 
………….. πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 
δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-943 ζηνλ ηαζκό Ραληάξ 
Νν.5 ηνπ ΠΒΚ ζηνλ ηαπξό Αθξσηεξίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». 
 
 2. Σν θόζηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππνινγίδεηαη ζηα ………… επξώ 
(………… €), ρσξίο ΦΠΑ.   

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ - Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
 

1. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ 
ππνγξαθή ηεο. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή 
ηνπ ΠΒΚ.  
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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 ηεο 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. Οη 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. Σν ζύλνιν ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο εάλ αηηηνινγεκέλα ε 
αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη άιισο. 

 
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 

Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 
 

 1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα γίλεη από ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – 
Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ ΚΟΤ κε κέξηκλα ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο 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 εθθαζαξη-
ζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην). 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ. 
 
  ζη. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  δ.  Έγγξαθε εγγύεζε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ. 
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 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν.2859/2000. Δπηβαξύλνληαη 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 6 
Αλσηέξα Βία 

 
 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη (20) 
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν 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 Αλάζεζεο θ.ιπ.) 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. 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 ππεξεζηώλ. 
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 4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ 
 
«1»  Σερληθή Πξνδηαγξαθή 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3  
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  4 Ννε 21 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/373/95923/.1970 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ηελ πιαθφζηξσζε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ κε ζηακπσηφ δάπεδν ζην θηίξην Μ-943 ηνπ ΡΑ5 (ηαπξφο 
Αθξσηεξίνπ). Η πεξηγξαθφκελε παξνρή ππεξεζίαο ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/16. 

2. ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

2.1.  ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ  

2.2.  Οη ηζρχνληεο Διιεληθνί θαη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί ζπκπιεξσκέλνη κε 
ηνπο Γεξκαληθνχο (VDE/DIN θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.   

3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

3.1.   Γεληθά 

  Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηε παξνχζα Σ.Π. 
θαη ηηο ειιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). 

3.2.  Δηδηθφηεξα: 

  α. ην πθηζηάκελν δάπεδν, πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ Μ-943, δηαζηάζεσλ 
60m2 πεξίπνπ απφ ζθπξφδεκα, ζα γίλεη επίζηξσζε απφ νπιηζκέλν θαη 
εληζρπκέλν ζθπξφδεκα C16/20,ζε ειάρηζην πάρνο 8cm θαη έσο 10cm,κε δνκηθφ 
πιέγκα Σ92πνηφηεηαο Β500C θαη εληζρπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζε 
αλαινγία 900gr/m3.  
 
  β. Hεπηθάλεηα ηνπ λένπ δαπέδνπ ζα ρξσκαηηζηεί φζν ην κπεηφλ είλαη 
αθφκε λσπφ κε εηδηθφ ζθιεξπληή επηθαλείαο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο ζε 2 
ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπ. 
 
  γ. Οη ρξσζηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 100% ζηαζεξέο ζηελ 
ππεξηψδε αθηηλνβνιία ψζηε ν ηειηθφο ρξσκαηηζκφο λα κελ μεζσξηάδεη. 
 
  δ. Σα ζρέδηα ζα απνηππσζνχλ ζην λσπφ κπεηφλ κε εηδηθά θαινχπηα, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο κε επίπαζε θαιπθζεί ε επηθάλεηα κε εηδηθή αληηθνιιεηηθή 
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πνχδξα γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ αξκψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα αλάγιπθε θαη 
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
 
  ε. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία αξκψλ ζε θαηάιιειν βάζνο 
(πεξίπνπ 3-6cm) θαη θάλλαβν (πεξίπνπ 4ρ4).    
 
  ζη. Όηαλ ε επηθάλεηα ζηεγλψζεη, λα εθαξκνζηεί εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ 
βεξλίθη, πνπ ηελ αδηαβξνρνπνηεί, ηελ πξνζηαηεχεη απφ θζνξέο θαη ηεο εμαζθαιίδεη 
απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο. 
 
  δ. Πξνζνρή λα δνζεί ζηα άθξα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηα ηειεηψκαηα 
ψζηε λα γίλεη επηκειήο δηακφξθσζε κε ην πεξηβάιινληα ρψξν. 
 
  ε. Σν ηειηθφ ρξψκα θαη ζρέδην ηνπ ζηακπσηνχ δαπέδνπ ζα είλαη 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Α/Α Περιγραθή 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδας 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

σνολική 
ηιμή (€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

Τπεξεζίεο 
πιαθφζηξσζεο 
πεδνδξνκίνπ κε 

ζηακπσηφ δάπεδν. 

Σεκ 1 …….. …….. 

ΤΝΟΛΟ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) …….. 

Παραηηρήζεις: Οπνηαδήπνηε πιηθά – εξγαιεία – κεραλήκαηα – εηδηθφο 
εμνπιηζκφο απαηηεζνχλ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ ηηκή θαη 
βαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν. 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. 

4.   ΟΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

4.1 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 Τπεξεζία (αξκφδηα 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο). 

 
 4.2 Δπηπιένλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Παξφρνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπκβαηηθή ηηκή) ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 

α. Λήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ, ηε ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεζε θαη απνθιεηζκφ ηνπ 





Β-1-3 
 

 

εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

β. Γηαηήξεζε, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 

θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα αληηθείκελα, πξντφληα θαζαηξέζεσλ θ.ιπ., 

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

ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο. 

γ. 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. 

 4.3 Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα λα 

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 θ.ιπ.). 

 4.4 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, πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863), θαζψο θαη λα δηαζέηεη κέζα πξνζηαζίαο απφ 

ηνμηθνχο αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη. 

5. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 
 

5.1 Δγγπήζεηο 
 

  Ο πάξνρνο παξέρεη εγγχεζε γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη γηα 
ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζπλνδεπφκελε θαη δεζκεχεηαη 
ξεηά 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, γηα …….. (…..) έηε απφ 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 
5.2 Μαθξνζθνπηθφο Έιεγρνο 

 
Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ παξαθάησ: 
 

   5.2.1  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). 
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   5.2.2  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

5.3 Όξνη Απνδνρήο 
 

   5.3.1  Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νη εξγαζίεο ζα 

παξαιακβάλνληαη. 

   5.3.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εληνπίζεη θάπνηα 

θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε 

απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Παξφρνπ. 

 
5.4 Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληχπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ Τιηθψλ. 

 
  Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, έγγξαθε εγγχεζε γηα  ηελ άξηζηε εθηέιεζε εξγαζηψλ 
γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 6.1 Ο Πάξνρνο, εθφζνλ ην επηζπκεί δχλαηαη λα επηζθεθζεί ην ρψξν 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξηλ ηελ έλαξμε απηψλ θαη αθνχ έρεη κειεηήζεη ηελ 
παξνχζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα ή 
απνξίεο. 

 
6.2 Ο Πάξνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  
  

6.3 Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο εληφο …… (…) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 
 6.3 Ο Πάξνρνο 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. 
 
 6.4 Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
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 6.5 Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 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.   
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  
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       Υανιά, 27 επ21 
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
Γ′ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
Υαληά, 27 επ 21 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  
ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Μ-943 (ΡΑ 5) 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

 Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ηελ πιαθφζηξσζε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ κε ζηακπσηφ δάπεδν ζην θηίξην Μ-943 ηνπ ΡΑ5 (ηαπξφο 
Αθξσηεξίνπ). Η πεξηγξαθφκελε παξνρή ππεξεζίαο ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/16. 

2. ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

2.1. ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ  

2.2. Οη ηζρχνληεο Διιεληθνί θαη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί ζπκπιεξσκέλνη κε 
ηνπο Γεξκαληθνχο (VDE/DIN θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.   

3. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

3.1. Γεληθά 

 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηε παξνχζα ηερληθή 
πξνδηαγξαθή θαη ηηο ειιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). 

3.2. Δηδηθφηεξα: 

 α. ην πθηζηάκελν δάπεδν, πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ Μ-943, δηαζηάζεσλ 
60m2 πεξίπνπ απφ ζθπξφδεκα, ζα γίλεη επίζηξσζε απφ νπιηζκέλν θαη 
εληζρπκέλν ζθπξφδεκα C16/20,ζε ειάρηζην πάρνο 8cm θαη έσο 10cm, κε δνκηθφ 
πιέγκα Σ92 πνηφηεηαο Β500C θαη εληζρπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζε 
αλαινγία 900gr/m3.  
 
 β. H επηθάλεηα ηνπ λένπ δαπέδνπ ζα ρξσκαηηζηεί φζν ην κπεηφλ είλαη 
αθφκε λσπφ κε εηδηθφ ζθιεξπληή επηθαλείαο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο ζε 2 
ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπ. 
 
 γ. Οη ρξσζηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 100% ζηαζεξέο ζηελ 
ππεξηψδε αθηηλνβνιία ψζηε ν ηειηθφο ρξσκαηηζκφο λα κελ μεζσξηάδεη. 
 
 δ. Σα ζρέδηα ζα απνηππσζνχλ ζην λσπφ κπεηφλ κε εηδηθά θαινχπηα, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο κε επίπαζε θαιπθζεί ε επηθάλεηα κε εηδηθή αληηθνιιεηηθή 
πνχδξα γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ αξκψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα αλάγιπθε θαη 
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
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 ε. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία αξκψλ ζε θαηάιιειν βάζνο 
(πεξίπνπ 3-6cm) θαη θάλλαβν (πεξίπνπ 4ρ4).    
 
 ζη. Όηαλ ε επηθάλεηα ζηεγλψζεη, λα εθαξκνζηεί εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ βεξλίθη, 
πνπ ηελ αδηαβξνρνπνηεί, ηελ πξνζηαηεχεη απφ θζνξέο θαη ηεο εμαζθαιίδεη 
απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο. 
 
 δ. Πξνζνρή λα δνζεί ζηα άθξα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηα ηειεηψκαηα ψζηε 
λα γίλεη επηκειήο δηακφξθσζε κε ην πεξηβάιινληα ρψξν. 
 
 ε. Σν ηειηθφ ρξψκα θαη ζρέδην ηνπ ζηακπσηνχ δαπέδνπ ζα είλαη επηινγήο 
ηεο Τπεξεζίαο. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Α/Α Περιγραθή  Μονάδα 
μέηρηζης 

Ποζόηηηα  Σιμή 
μονάδας 

σνολική 
ηιμή 

1 

Τπεξεζίεο 
πιαθφζηξσζεο 
πεδνδξνκίνπ κε 
ζηακπσηφ δάπεδν. 

Σεκ 1 3000 3000 

    ΤΝΟΛΟ 3000 

Παραηηρήζεις: Οπνηαδήπνηε πιηθά – εξγαιεία – κεραλήκαηα – εηδηθφο 
εμνπιηζκφο απαηηεζνχλ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ ηηκή θαη 
βαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν. 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. 

4.   ΌΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
4.1 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 Τπεξεζία (αξκφδηα 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο). 

 
 4.2 Δπηπιένλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Παξφρνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή πξνζθνξάο) ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 

α. Λήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 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. 
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β. Γηαηήξεζε, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 

θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα αληηθείκελα, πξντφληα θαζαηξέζεσλ θ.ιπ., 

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

ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο. 

γ. 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. 

 4.3 Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα λα 

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 θ.ιπ.). 

 4.4 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, πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863), θαζψο θαη λα δηαζέηεη κέζα πξνζηαζίαο απφ 

ηνμηθνχο αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη. 

5. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 
 

5.1 Δγγπήζεηο 
 

  ηελ πξνζθνξά ηνπ Παξφρνπ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
εγγχεζε γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη 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,γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή. 

 
5.2 Μαθξνζθνπηθφο Έιεγρνο 

 
Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ παξαθάησ: 
 

   5.2.1 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). 

   5.2.2 Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
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5.3 Όξνη Απνδνρήο 
 

   5.3.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νη εξγαζίεο ζα 

παξαιακβάλνληαη. 

   5.3.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εληνπίζεη θάπνηα 

θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε 

απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Παξφρνπ. 

5.4 Τπνρξεψζεηο Παξφρνπ Τπεξεζηψλ 
 

 5.4.1 Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιφγεζε 
 

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

 
    α. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. 
 
    β. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ησλ 
πξντφλησλ ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015. 
 
 5.5.  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, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ παξνχζα Σ.Π., ρσξίο λα έρεη ην 
δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε πνπ λα 
αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

5.6 Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληχπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ Τιηθψλ. 
 

  Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 
εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, έγγξαθε εγγχεζε γηα  ηελ άξηζηε εθηέιεζε εξγαζηψλ 
γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (Παξ. 5.1). 

 
 
6. ΛΟΗΠΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 
 6.1 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ, εθφζνλ ην επηζπκεί δχλαηαη λα επηζθεθζεί ην 
ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε απηψλ θαη αθνχ έρεη 
κειεηήζεη ηελ παξνχζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά 
πξνβιήκαηα ή απνξίεο. 

 
6.2 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  
  

6.3 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 
εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
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 6.3 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. 
 
 6.4 Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 

 
 6.5 Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 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.   
 

7. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ηει 2821026906-6903,email: suppdivision@namfi.gr. 

 
 

 Αληηζκήλαξρνο (ΜΗ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ΄ΚΤΠ 

  
  
  
Σαγκαηάξρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  

Σκεκαηάξρεο Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΔΗ-ΜΔ  
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