
 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
   Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
      ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
       Σει. 28210 26775  
ΚΟΙΝ.:    Φ.600.1/382/96039                
     .2007 
     Υαληά,  10 Ννε 21 
  πλ.: Σερληθή Πεξηγξαθή 1 
    
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.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
   20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  δ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  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.  Τπ’ Αξηζκ. 446/20 Commitment ΠΒΚ 
     
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ. 
  
  β.  Σν (ζη) 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 «Γ», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξώλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηακόξθσζε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ θηεξίνπ Μ-631 ζηνλ ζηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ζπξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ην 
Παξάξηεκα «Α». Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ πέληε 
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξώ (5.200,00€) ρσξίο ΦΠΑ. 
  

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. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ. 
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3.  Οη ελδηαθεξόκελνη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 7.5.1 ηεο πλεκκέλεο 
Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Οη πξνζθνξέο λα θαηαηεζνύλ ζπκπιεξώλνληαο ην 
Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».  

 
4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 19 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα 
απνζηαινύλ ζηε δηεύζπλζε: 

 
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 πιένλ 

ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (http://www.namfi.gr/language/el). 
 
6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζην (γ) 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 Ν.4412/16. 

 
 δ. Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
7. Παξαθαιείηαη ην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ, ζην 

νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηα κέιε ηνπ. 
 
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  

 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  Πεξηγξαθή Τιηθώλ  
«Β»  Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«Γ»  ρέδην ύκβαζεο 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/382/96039/.2007 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΘΤΡΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Θύξα, μύιηλε κνλόθπιιε ΛΑΜΙΝΔΙΣ, θάζζσκα 
πιαθάδ. Απόρξσζεο ρξσκαηηζκνύ θαθέ ζε 
μύιν. Θπξόθπιιν απινύ ζρεδίνπ, επηινγή θαηόπηλ 
πξνζπέθηνπο από ηνλ πξνκεζεπηή. Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε. Έηνηκε ηνπνζεηεκέλε αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο θάζε αλνίγκαηνο. (Θύξεο W.C.) 
(ιήςε ησλ αθξηβώλ δηαζηάζεσλ από ηνλ 
πξνκεζεπηή) 

Σεκ. 14 

2 
Κιεηδαξηά γηα πόξηα 
W.C. κε ζπξηαξσηή αζθάιηζε εζσηεξηθά, κε έλδεημε 
on-of. Σνπνζεηεκέλεο ζηηο άλσ ζύξεο 

Σεκ. 14 

3 

Θύξα κνλόθπιιε κε ηπθιό πάλει αινπκηλίνπ. 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε. Δπίζεο ζα θέξεη, 
θιεηδαξηά, κεραληζκό επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα) 
θαη κπάξα παληθνύ (ιήςε ησλ αθξηβώλ 
δηαζηάζεσλ από ηνλ πξνκεζεπηή) 

Σεκ. 2 

4 

Πξνζεθηηθή απνμήισζε ππάξρνπζαο δίθπιιεο 
αλνηγόκελεο ζύξαο αινπκηλίνπ θαη 
επαλαηνπόζέηεζε ζε λέα ζέζε ηνπ θηεξίνπ 
ζύκθσλα κε ζρέδηα παξόληνο 

Σεκ. 1 

σνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός (€, τωρίς ΦΠΑ): 5.200,00 

 
 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 





 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/382/96039/.2007 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

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

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

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

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

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ: ……………………………………………… 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΘΤΡΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

Θύξα, μύιηλε κνλόθπιιε 
ΛΑΜΙΝΔΙΣ, θάζζσκα 
πιαθάδ. Απόρξσζεο 
ρξσκαηηζκνύ θαθέ ζε 
μύιν. Θπξόθπιιν απινύ 
ζρεδίνπ, επηινγή θαηόπηλ 
πξνζπέθηνπο από ηνλ 
πξνκεζεπηή. Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε. Έηνηκε 
ηνπνζεηεκέλε αλάινγα κε 
ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε 
αλνίγκαηνο (Θύξεο W.C.) 
(ιήςε ησλ αθξηβώλ 
δηαζηάζεσλ από ηνλ 
πξνκεζεπηή) 

Σεκ. 14 …………… …………… 

2 

Κιεηδαξηά γηα πόξηα 
W.C. κε ζπξηαξσηή 
αζθάιηζε εζσηεξηθά, κε 
έλδεημε on-off. 

Σεκ. 14 …………… …………… 
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Σνπνζεηεκέλεο ζηηο άλσ 
ζύξεο 

3 

Θύξα κνλόθπιιε κε ηπθιό 
πάλει αινπκηλίνπ. 
Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε. Δπίζεο ζα 
θέξεη, θιεηδαξηά, 
κεραληζκό επαλαθνξάο 
(αλαζηαιηήξα) θαη κπάξα 
παληθνύ (ιήςε ησλ 
αθξηβώλ δηαζηάζεσλ από 
ηνλ πξνκεζεπηή) 

Σεκ. 2 …………… …………… 

4 

Πξνζεθηηθή απνμήισζε 
ππάξρνπζαο δίθπιιεο 
αλνηγόκελεο ζύξαο 
αινπκηλίνπ θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ζε λέα 
ζέζε ηνπ θηεξίνπ 
ζύκθσλα κε ζρέδηα 
παξόληνο 

Σεκ. 1 …………… …………… 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) …………… 

 
σνημμένα σποβάλω: 
 

- Σετνικά εγτειρίδια (ή έγτρωμες θωηογραθίες ηων σλικών) ή βεβαίωζη 
ηοσ εργοζηαζίοσ  παραγωγής ζηα οποία εμπεριέτονηαι οι 
πληροθορίες ηων σλικών για ηα αναγραθόμενα ζηην παράγραθο 4 
ηης Σετνικής Περιγραθής 
 

- ήμαηα ποιόηηηας, καηαζκεσαζηικά πρόησπα (όπως περιγράθονηαι 
ζηις παραγράθοσς 4 και 7.3 ηης Σετνικής Περιγραθής) 
 

- Τπεύθσνη δήλωζη για ηην εγγύηζη ηων προζθερόμενων σλικών 
(όπως περιγράθεηαι ζηην παράγραθο 7.1 ηης Σετνικής Περιγραθής) 

 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: 
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………… 
Παράδοζη ζηις εγκαηαζηάζεις ηοσ ΠΒΚ. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

 
 

……………………….. 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/382/96039/.2007 
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2021 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξώλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηακόξθσζε 
θαη ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ Μ-631 ζηνλ ηξαησληζκό 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, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Η εηαηξία ………………. 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 εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ζπξώλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηακόξθσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ Μ-
631 ζηνλ ηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ, ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ 
πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη 
ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο νξίδεηαη ζην 
πνζό ησλ ………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί 
εληόο …….. (….) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο.  
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 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ 
δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην 
πιηθό/ππεξεζία, αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο από ηα ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή 
γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
 
 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 
Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
πξνκεζεπηήο, 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 
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κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ 
ΚΟΤ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ (κε κέξηκλα ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο): 
 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο ή/θαη ηηκνιόγην 
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. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  δ.  COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  ε.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  ζ.  Σα έληππα ηεο παξαγξάθνπ …… ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 
 
 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. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 





Γ-5 
 

 

βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
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 Αλάζεζεο 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/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.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  
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  
 
ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εζσηεξηθή δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ Μ-631 ζην ηξαησληζκφ ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, γηα 
δεκηνπξγία απνδπηεξίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  
20.000,00 €. 
 
 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα :  
 
 α. Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ, πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ θαη παξειθνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ ηξαησληζκνχ 
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.   
 
 β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ 
θηηξίνπ Μ-631 ζε απνδπηήξηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  
  
 
2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 

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

 
3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο 
Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 
Κξάηνπο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε 
ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, 
απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 
εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 
 

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 
Σει. 2821026906 
Υαληά,  20 Απγ 20 

α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεξηγξαθή 

1501-03-08-01-00 Ξχιηλα Κνπθψκαηα 
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4.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

 
4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθώλ 

 
           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 

πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ. 

 
                      4.1.2 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.  
 
                      4.1.3 Ζ επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε 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 

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

ΔΛΟΣ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

1501-03-10-01-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ 

1501-03-10-03-00 Υξσκαηηζκνί θαη πξνζηαζία ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

1501-08-05-02-04 θξάγηζε αξκψλ ζθπξνδέκαηνο 

1501-14-01-02-01 Σνπηθή θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο κε δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνχ 

1501-14-01-04-00 Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελεο ζε 
δηάβξσζε 

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

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

1501-14-03-02-00 Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ ηνίρσλ πιήξσζεο 

1501-15-01-03-00 Καηεδαθίζεηο θαηαζθεπψλ κε κεραληθά κέζα 

1501-15-04-01-00 Μέηξα πγείαο- αζθάιεηαο θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηηο θαηεδαθίζεηο- θαζαηξέζεηο 

1501-02-01-01-00 Καζαξηζκφο εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ 

1501-07-14-01-00 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο -αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο 

1501-01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

1501-03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηηξίσλ 
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νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 
 

            4.1.4   Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζην 
ηξαησληζκφ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Παδηλφ 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ 
Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
4.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ 
 

4.2.1 Οηθνδνκηθά Τιηθά 
 

4.2.1.1  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, γπςνζαλίδαο, κόλσζεο θαη 
παξειθνκέλσλ. 
 

 Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο  

Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, πάρνπο 12,5 mm ζχκθσλα κε 
ην  πξφηππν ΔΛΟΣ EN 520:2005, κε ζήκαλζε CE γηα ηε θαηαζθεπή κε 
θέξνπζσλ ηνηρνπεηαζκάησλ θαηά DIN 4103-1. Οη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ ζα 
είλαη 1,2m x 3m.  
 

 ηξσηήξαο 75mmX40mm πάρνπο 0,6mm 

Πάρνο ράιπβα 0,60 mm κε αλνρέο πάρνπο ± 0,05 
mm, πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ 10143, γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, αληνρή, 
πςειή ξνπή αδξαλείαο θαη θαιχηεξν βίδσκα. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο 
Ε140 θαηά ΔΝ 10346. Μήθνο ζηξσηήξα 3m. 
 

 Οξζνζηάηεο 75mmX50mm πάρνπο 0,6mm 

Πάρνο ράιπβα 0,60 mm κε αλνρέο πάρνπο ± 0,05 
mm, πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ 10143, γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, αληνρή, 
πςειή ξνπή αδξαλείαο θαη θαιχηεξν βίδσκα. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο 
Ε140 θαηά ΔΝ 10346. Μήθνο νξζνζηάηε 3m. 

 

 Μεηαιιηθό Δληζρπηηθό πξνθίι πόξηαο 

100mmX40mm πάρνπο 2mm 

Μεηαιιηθφ πξνθίι κε πάρνο ράιπβα 2 mm κε αλνρέο 
πάρνπο ± 0,05 mm, ζε ξάβδν κήθνπο 3 m γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 
ηνηρνπεηάζκαηνο. Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηεγνξίαο Ε140 θαηά ΔΝ 10346.  
 

 Πεηξνβάκβαθαο 

Πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5cm, ππθλφηεηαο 50 Kg/m3 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13162 επί ππάξρνληνο ζθειεηνχ. Γηάζηαζε 
ηεκαρίσλ 1m X 0,60m.  
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ  (Π1) 

 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

(δ) 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(ε) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 
 (ζη) 

CPV  
 (δ) 

1 

Γπςνζαλίδεο 
αλζπγξέο, πάρνπο 
12,5 mm σο Σ.Π 
(Φχιια 1,2m x 3m) 

m2 
 

270 
 

5.10 1377 44110000-4 

2 

Οξζνζηάηεο 
75mmX50mm πάρνπο 
0,6mm (Ράβδνο 
κήθνπο 3m) 

m 
 

125 
 

0.93 116.25 44110000-4 

3 

ηξσηήξαο 
75mmX40mm πάρνπο 
0,6mm (Ράβδνο 
κήθνπο 3m) 

m 
 

105 
 

0.93 97.65 44110000-4 

4 

Πεηξνβάκβαθαο 
πάρνπο 5cm, 
ππθλφηεηαο 50 
Kg/m3. Γηάζηαζε 
ηεκαρίσλ 
1.2mX0,60m. 

m2 150 4.10 615 44110000-4 

ΤΝΟΛΟ (Π3) 2205.90  

 
εκείσζε:  
 
Όια ηα αλσηέξσ πξνζθεξόκελα, ζα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηόηεηαο θαη λα 
απνηεινύλ ζύζηεκα πιηθώλ ηεο ίδηαο Δηαηξείαο ή πξνηεηλόκελα από απηήλ, 
ώζηε ην ηειηθό απνηέιεζκα λα είλαη ην επηζπκεηό. 
 

4.2.1.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πιαθηδίσλ ρώξσλ πγηεηλήο 
 

Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα WC, θεξακηθά, 
κνλφππξα, ιεπθήο κάδαο, αλπάισηα κε αδξή επίπεδε επηθάλεηα (ηχπνπ 
γξαλίηεο), κε πςειέο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο, κε πςειή αληνρή ζηε ράξαμε θαη 
ηξηβή, αληηνιηζζεξά, κε κεδεληθή απνξξνθεηηθφηεηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, Group 
4, πάρνπο ~9ριζη. Ζ απφρξσζε, ην ζρέδην θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη επηινγήο 
ηεο Τπεξεζίαο θαηφπηλ δεηγκάησλ ή/θαη πξνζπέθηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

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

Ο αξκφζηνθνο ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη έγρξσκνο, ‘’ιεπηφο’’, 
εληζρπκέλνο κε αθξπιηθέο πνιπκεξηθέο ξεηίλεο, αλζεθηηθφο ζηελ πγξαζία θαη ηελ 
ηξηβή, πδαηνζηεγνχο αξκνιφγεζεο θαηάιιεινο γηα ρψξνπο πγηεηλήο ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5kg. Απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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Ζ θφιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο 

ζε κνξθή ζθφλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζε δάπεδα 
εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, κε άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, ειαζηηθφηεηα θαη 
πνιχ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, κε πςειέο κεραληθέο αληνρέο.  
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ  (Π2) 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 Πιαθίδηα Γαπέδνπ m2 20 13 260 44111700-8 

2 Πιαθίδηα ηνίρνπ m2 95 13 1235 44111700-8 

3 
Έγρξσκνο 
αξκφζηνθνο ζε 
ζπζθεπαζία 5 Kgr 

ηεκ 20 10 200 44111000-1 

4 

Κφιια πιαθηδίσλ A’ 
Πνηφηεηαο ησλ 25 kg 
(ζαθηά)  
 

Kg 600 0,5 300 44111000-1 

5 
ηαπξνί ηνπνζέηεζεο 
πιαθηδίσλ (2 ριζη) 
(ζπζθεπαζία 500 ηεκ) 

ηεκ 2 15 30 44111000-1 

 ΤΝΟΛΟ 2025  

 
4.2.1.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ 

ζπξώλ 
 

Καηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ ζπξψλ θαη 
ζπξψλ αινπκηλίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πξνκήζεηαο πιηθψλ. Οη αθξηβείο 
δηαζηάζεηο ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
πιήξε θη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο, κεηά ησλ θιεηδαξηψλ θιπ απαηηνχκελσλ 
κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο (ρεηξνιαβέο, κεληεζέδεο θιπ). Δπηπιένλ απαηηείηαη 
πξνζεθηηθή θαη κε έληερλν ηξφπν απνμήισζε κηαο πθηζηάκελεο δίθπιιεο, 
αλνηγφκελεο ζχξαο αινπκηλίνπ θαη επαλαηνπνζέηεζή ηεο ζε ζεκείν φπνπ ζα 
δεκηνπξγεζεί λέν άλνηγκα (ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο).   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΤΡΧΝ  (Π3) 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Θχξα, μχιηλε κνλφθπιιε 
ΛΑΜΗΝΔΗΣ, θάζζσκα 
πιαθάδ. 
-Απφρξσζεο 
ρξσκαηηζκνχ θαθέ ζε 
μχιν. Θπξφθπιιν απινχ 
ζρεδίνπ, επηινγή θαηφπηλ 

ηεκ 14 250 3500 44221000-5 
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πξνζπέθηνπο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε. 
Έηνηκε ηνπνζεηεκέλε 
αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 
αλνίγκαηνο. (Θχξεο 
W.C.) (ιήςε ησλ 
αθξηβψλ δηαζηάζεσλ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή) 
 

2 

Κιεηδαξηά γηα πφξηα 
W.C. κε ζπξηαξσηή 
αζθάιηζε εζσηεξηθά, κε 
έλδεημε on-of.  
Σνπνζεηεκέλεο ζηηο άλσ 
ζχξεο. 

ηεκ 14 30 420 
44521110-2 

 

3 

Θχξα κνλφθπιιε κε 
ηπθιφ πάλει αινπκηλίνπ. 
Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε. Δπίζεο ζα 
θέξεη, θιεηδαξηά, 
κεραληζκφ επαλαθνξάο 
(αλαζηαιηήξα) θαη 
κπάξα παληθνχ. (ιήςε 
ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή) 

ηεκ 2 570 1140 44221000-5 

4 

Πξνζεθηηθή απνμήισζε 
ππάξρνπζαο δίθπιιεο 
αλνηγφκελεο ζχξαο 
αινπκηλίνπ θαη 
επαλαηνπφζέηεζε ζε λέα 
ζέζε ηνπ θηεξίνπ 
ζχκθσλα κε ζρέδηα 
παξφληνο  

ηεκ 1 140 140 44221000-5 

 ΤΝΟΛΟ 5200  

 
 
4.2.1.4 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ WC (Π4) 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Λεθάλε W.C. 
πνξζειάλεο πίζσ 
εμαγσγή κε δνρείν 
πιχζεο πνξζειάλεο 
ρακειήο πίεζεο 
(θαδαλάθη πιήξεο)  
ιεπθή κε 
ζηξνγγπιεκέλεο 

ηεκ 8 100 800 
44411740-3 
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αθκέο, ιείεο 
επηθάλεηεο θαη κε 
θάιπκκα απφ ζθιεξφ 
αληηβαθηεξηαθφ 
πιαζηηθφ, βαξέσο 
ηχπνπ. 

2 
Κξεκάζηξα ραξηηνχ 
πγείαο κεηαιιηθή 
(γπαιηζηεξή) 

ηεκ 8 15 120 
44410000-7 

 

3 

Μεηαιιηθφο πάγθνο 
απνδπηεξίσλ κε 
μχιηλν θάζηζκα 
κήθνπο έσο 200 εθ. 

ηεκ 2 150 300  

4 
Κξεκάζηξα μχιηλε 
απνδπηεξίσλ  

ηεκ 4 40 160  

  ΤΝΟΛΟ 1380  

 
 

4.2.2 Ηιεθηξνινγηθά πιηθά 
 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (Π5) 

 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Φσηηζηηθφ Σ8 δηπιφ 
ζηεγαλφ IP65 120 cm κε 
ιάκπεο ηχπνπ LED 
(πιήξεο) 

ΣΔΜ 24 50 1200 355800000-2 

2 
Δπηηνίρην θσηηζηηθφ 
ζηεγαλφ IP65 κε ιάκπα 
Δ27 (πιήξεο) 

ΣΔΜ 4 20 80 355800000-2 

3 
Πίλαθαο 3 ζεηξψλ 36 
ζέζεσλ ζηεγαλφο IP65 

ΣΔΜ 2 40 80 355800000-2 

4 Καιψδην PPL 4Υ1,5mm m 200 0,70 140 355800000-2 

5 
Γηαθφπηεο δηαθπγήο 
έληαζεο 2Υ40 

ΣΔΜ 2 30 60 355800000-2 

6 Αζθάιεηα ξάγαο 10Α ΣΔΜ 10 3 30 355800000-2 

7 Λπρλία ξάγαο ΣΔΜ 2 3 6 355800000-2 

8 
Γεληθφο δηαθφπηεο 2p 
40A 

ΣΔΜ 2 8 16 355800000-2 

9 
Γηπνιηθφο 
αζθαιεηνδηαθφπηεο 35Α 

ΣΔΜ 2 10 20 355800000-2 

10 Ρεπκαηνδφηεο ξάγαο ΣΔΜ 2 4 8 355800000-2 

11 Αζθαιεηνδηαθφπηεο 16Α ΣΔΜ 2 6 12 355800000-2 

ύλνιν 1652  
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4.2.3 Τιηθά πδξαπιηθνύ δηθηύνπ, απνρέηεπζεο θαη ζέξκαλζεο 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (Π6) 
 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 
Γσλίεο Φ100, PVC 
βαξέσο ηχπνπ, 90ν 

ΣΔΜ 15 2 30 44115210-4 

2 
Γσλίεο Φ100, PVC 
βαξέσο ηχπνπ, 45ν 

ΣΔΜ 15 2 30 44115210-4 

3 
Ζκηηάθ  Φ100, PVC 
βαξέσο ηχπνπ 

ΣΔΜ 10 2 20 44115210-4 

4 
Σαθ Φ100 PVC βαξέσο 
ηχπνπ  

ΣΔΜ 10 3 30 44115210-4 

5 
Κφιια PVC (ζσιήλσλ 
απνρέηεπζεο)  ησλ 0,5 
kg 

ΣΔΜ 5 10 50 44115210-4 

6 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο 
απνρέηεπζεο Φ100 ζε 
ΔΛΟΣ 686 Β 

m 20 4,50 90 44115210-4 

7 
Θεξκαληηθφ ζψκα 33-
600-1000 

ΣΔΜ 8 100 800 44600000-6 

8 

σιήλαο πδξεχζεο 
(ιάζηηρν) 
πνιπαηζπιελίνπ Φ16, 
16at, γηα δεζηφ λεξφ 
χδξεπζεο 

m 200 0,70 140 44115210-4 

9 

πηξάι κπιε Φ23 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ16 (θξχν) ζε 
θνπινχξα ησλ 50 
κέηξσλ 

ΣΔΜ 2 20 40 44115210-4 

10 

πηξάι θφθθηλν Φ23 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ16 (δεζηφ) 
ζε θνπινχξα ησλ 50 
κέηξσλ 

ΣΔΜ 2 20 40 44115210-4 

ύλνιν 1270  
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5. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 
5.1 ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 
 

    
 5.1.1 Απνμειώζεηο - Καζαηξέζεηο 
 

 Δθηεινχληαη γεληθψο, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη θαζαηξέζεηο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ 

αλαθαίληζεο φπσο: 

 Απνμειψλνληαη είδε πγηεηλήο πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο (14 

παιαηά WC), θαζψο θαη πιαθίδηα επηηνίρηα θαη δαπέδνπ. 

 Καζαηξνχληαη ηνηρνπνηΐεο απφ νπηνπιηλζνδνκή κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ αλνηγκάησλ (φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπλεκκέλα 

ζρέδηα).  

 Απνμειψλνληαη ηα παιαηά δίθηπα (ζεξκαληηθά ζψκαηα, ειεθηξηθνί 

πίλαθεο, ζσιελψζεηο, θαιψδηα θιπ.) ειεθηξηζκνχ, απνρέηεπζεο, 

ζέξκαλζεο, ζεξκνχ θαη ςπρξνχ χδαηνο θιπ., πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ λέα δίθηπα πξνζαξκνζκέλα ζηελ αλαθαηληζκέλε 

θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ. 

 Απνμειψλνληαη ζχξεο μχιηλεο πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε ην 

θάζσκα ηνπο (16 μχιηλεο). 

   5.1.1.1 Όιεο νη εξγαζίεο ησλ απνμειψζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ 
γίλνληαη έληερλα θαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ βιάβεο θαη 
ξεγκαηψζεηο ζηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνμειψζεθαλ ή κείσζε ηεο αληνρήο 
απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εληζρχζεη απηά θαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο πξνθιεζείζεο δεκηέο κε δηθή ηνπ δαπάλε. 
 
   5.1.1.2 Όζα απφ ηα απνμεισζέληα πιηθά θξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία εχρξεζηα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. Τπφινηπα κε ρξήζηκα 
πιηθά ζα κεηαθέξνληαη ζε θάδν ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ 
θαζαηξέζεσλ, κε ζθνπφ λα κεηαθεξζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ζε 
εγθεθξηκέλν ρψξν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο-απφξξηςεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.   
 
   5.1.1.3 Με κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ησλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο, απνμειψλεηαη κε πξνζεθηηθφ θαη έληερλν 
ηξφπν κία πθηζηάκελε δίθπιιε, αλνηγφκελε ζχξα αινπκηλίνπ, κε ζθνπφ ηελ 
επαλαηνπνζέηεζή ηεο ζε ζεκείν φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί λέν άλνηγκα (ζχκθσλα 
κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο). 
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5.1.2 Γίθηπν απνρέηεπζεο 
 

5.1.2.1 Θα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν απνρέηεπζεο ζην ρψξν 
ησλ ηνπαιεηψλ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), πνπ ζα εμππεξεηεί πιένλ ηελ λέα 
δηακφξθσζε ησλ WC. 

 
5.1.2.2 Θα γίλεη εθζθαθή ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

λένπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ (θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαηαζηεί αλαγθαία). 
 

5.1.2.3  Σν λέν δίθηπν απνρέηεπζεο, θαηαζθεπάδεηαη απφ 
πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm. Όιεο νη πξνζαξκνγέο θαη 
αιιαγέο δηεχζπλζεο ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλνπλ κε εηδηθά ηεκάρηα θαη φρη κε 
πξνζαξκνγή ησλ ζσιήλσλ ελ ζεξκφ, δηαδηθαζία πνπ ξεηά απαγνξεχεηαη. Σάπεο 
θαζαξηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ δηθηύνπ θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη βηδσηέο, ζε εηδηθφ εμάξηεκα πνπ 
ζπγθνιιάηαη ζηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα ή ζηε δηαθιάδσζε ηνπ θαζαξηζκνχ.  

 
5.1.3 Δγθαηάζηαζε εηδώλ πγηεηλήο - εμνπιηζκόο  

 ην ρψξν ησλ WC ηνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά ζε νθηψ ηνπαιέηεο  
(αλδξψλ θαη γπλαηθψλ): 

 Οθηψ λέεο ιεθάλεο πνξζειάλεο κε ηα αληίζηνηρα δνρεία 

πιχζεο-θαδαλάθηα. 

 Οθηψ θξεκάζηξεο ραξηηνχ κεηαιιηθέο. 

 

5.1.4 Γίθηπν ζέξκαλζεο 

Ζ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη εγθαζίζηαηαη 
λέν δίθηπν ζέξκαλζεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη νθηψ λέα ζεξκαληηθά ζψκαηα 
πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία (θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ 
Τπεξεζία). ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζψκαηα, ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο (βαιβίδεο), ζσιελψζεηο, 
ζηεξίγκαηα θιπ., θαζψο θαη νπνηνδήπνηε παξειθφκελν ή εξγαζία απαηηεζεί κε 
ζθνπφ ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

5.1.5 Δπηζηξώζεηο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα  
 

5.1.5.1 Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ ζα γίλνπλ ζην ρψξν WC. Αθνχ 
νινθιεξσζεί ε ελδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε παξνρήο λεξνχ θαη ην απνρεηεπηηθφ 
δίθηπν, θαη γίλνπλ νη απνθαηαζηάζεηο ηνπ δαπέδνπ ζα αθνινπζήζεη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ. 

 
5.1.5.2 Καηά ηελ επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζχκπησζε ησλ αξκψλ θαη ζηηο ζσζηέο θιίζεηο φπνπ απαηηείηαη. 
Όπνπ ππάξρνπλ αλσκαιίεο, αληζνζηαζκίεο θαη ζθαςίκαηα ζην δάπεδν, απηέο ζα 
θαιπθζνχλ κε απηνεπηπεδνχκελν ηζηκεληνθνλίακα ή/θαη ζα αθαηξνχληαη ηπρφλ 
εμνγθψκαηα –πξνεμνρέο θιπ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο επίπεδεο επηθάλεηαο. 
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5.1.5.3 ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αξρηθά επίζηξσζε 
ηνπ δαπέδνπ κε ηζηκεληνθνλία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε θιίζε πξνο 
ηα ζηθψληα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ. 

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

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

 
5.1.6 Δπελδύζεηο ηνίρνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
 

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

 
5.1.6.2 ε φιεο ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ ηνίρσλ ζα γίλεη επέλδπζε θνιιεηψλ πιαθηδίσλ, κε θφιια ζε 
κνξθή θνλίαο, ε νπνία ζα αλακηρζεί θαηάιιεια κε λεξφ, ζε αλαινγίεο ζχκθσλα 
κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ. 

 
5.1.6.3 Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ αλσηέξσλ γίλεηαη κε αξκφ 

(ελδεηθηηθά)  2 ριζη. κεηαμχ ηνπο, ε αξκνιφγεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηή 
κεηά παξέιεπζε 24 κε 36 ψξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ζπγθφιιεζε ησλ 
πιαθηδίσλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ νη αξκνί πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε επηκειή απνκάθξπλζε ζθφλεο, ιηπαξψλ 
νπζηψλ, μέλσλ πιηθψλ θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ηπρφλ μερεηιίζκαηα ηνπ 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε νη αξκνί λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο. Ζ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο αξκνχο γίλεηαη κε δφθηκν ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα 
πξέπεη λα αξρίζεη ην θαζάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζθνπγγάξη 
θαη λεξφ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, 
πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηνχλ θαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα ηνπ αξκνινγήκαηνο 
απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πιαθηδίσλ, κέζα ζε 2 κε 3 ψξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ. Ζ φιε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ γίλεηαη κεηά 
πξνζνρήο ψζηε λα κελ παξαζχξεηαη λσπφ πιηθφ αξκνινγήκαηνο κέζα απφ 
ηνπο αξκνχο. ηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ ζα γίλεη πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ γηα κηα άςνγε αηζζεηηθά εκθάληζε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε 
ζπλέρεηα ησλ αξκψλ γηα λα είλαη απφιπηα επζχγξακκνη.    
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5.1.7 Δπηρξίζκαηα, ρξώζεηο ηνηρνπνηίαο, απνθαηαζηάζεηο 
 

  5.1.7.1 Σνπηθέο επηδηνξζψζεηο - κεξεκέηηα επηρξηζκάησλ 
ηνηρνπνηίαο. Γίλεηαη αξρηθά, φπνπ απαηηείηαη θαη θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο 
Τπεξεζίαο, ε θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα (ξεγκαηψζεηο-θνπζθσκέλα, γεληθά είλαη ζαζξά), εξγαζία 
εθηεινχκελε κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή γηα λα κελ πξνμελεζνχλ ξεγκαηψζεηο 
θαη βιάβεο εηο ηνπο πιίλζνπο θαη ησλ ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ 
ζα απνθαιπθζνχλ, ε φιε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Αθνινπζεί, ε επαλεπίρξηζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ νπνίσλ 
θαζαηξέζεθαλ ηα επηρξίζκαηα ή/θαη ε θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ζε άιιεο 
επηθάλεηεο-ρψξνπο σο ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη 
ηξηπηά– ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2,  ζε κία ή δχν ή θαη ηξεηο δηαζηξψζεηο 
αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο επηδηφξζσζεο θαη σο ηηο ππνδείμεηο ηηο Τπεξεζίαο. Οη 
επηθάλεηεο ησλ επηρξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη εληειψο επίπεδεο. Οη γξακκέο 
ηνκήο θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα απνιχησο επζχγξακκεο θαη 
θαηαθφξπθεο. Οη ηνκέο θαηαθφξπθσλ κε νξηδφληηεο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα επζχγξακκεο θαη νξηδφληηεο.  Σα λέα επηρξίζκαηα λα είλαη νκνηφκνξθα 
θαη ζπλέρεηα κε ηα ππάξρνληα παιαηά επηρξίζκαηα ζην θηίξην, λα δνζεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ηκεκαηηθνχ επηρξίζκαηνο επηδηφξζσζεο 
επηθαλεηψλ κε ηελ παιαηά επηθάλεηα, ψζηε κε θαηάιιειν ηξίςηκν θαη 
επεμεξγαζία ηεο λέαο επηθάλεηαο νη ζπλδέζεηο λα είλαη πιένλ αφξαηεο. Δπίζεο λα 
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πιήξσζε ησλ ηπρψλ νπψλ κε κεγάιν βάζνο κε 
ρξήζε ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο.  

 
   5.1.7.2 Πξνεηνηκαζία ρξσκαηηζκψλ, ππνζηξψκαηα ρξψζεηο. Οη 
ππφςε ρξσκαηηζκνί πξνβιέπνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ 
πγηεηλήο (ηνηρνπνηίεο, ηαβάλη θιπ.). Καζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο πξηλ ηεο 
ρξψζεσο, απφ αλσκαιίεο ηνπ επηρξίζκαηνο, παιαηνχο ραιαξνχο-ζαζξνχο 
ρξσκαηηζκνχο, ζθφλεο θιπ. Δπηδηνξζψλνληαη νη επηθάλεηεο ρξψζεσο απφ 
αλσκαιίεο ηνπ επηρξίζκαηνο φπσο  θξαηήξεο (ζπαηνπιάξηζκα) εμνγθψκαηα 
(ιείαλζε) θιπ. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ρξψζεσο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα επίπεδε 
ρσξίο αληζνζηαζκίεο θαη απφιπηα θαζαξή ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε 
επηθάλεηα πξνο ρξψζε. ηε ζπλέρεηα (ζε λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα) ζα 
εθαξκνζηεί ππφζηξσκα απφ εηδηθφ αζηάξη ρξψζεσλ, πδξνδηαιπηφ.  Αθνινχζσο 
ρξσκαηίδνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο, νη επηθάλεηεο κε ρξψκα πιαζηηθφ- 
πδξνδηαιπηφ. Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ησλ αλσηέξσ ρξσκαηηζκψλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ιείεο, νκαιέο, ρσξίο πηλειηέο θαη θνπζθψκαηα, εάλ παξαηεξεζνχλ 
θαθνηερλίεο απηέο ζα απνθαζίζηαληαη κε δαπάλε ηνπ παξφρνπ. Ζ πιήξε 
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη θαη ε αλαινγία κίμεσο ησλ 
δηαθφξσλ ζηξψζεσλ κε ηνπο δηαιχηεο. Οη θάζε είδνπο ρξσκαηηζκνί επάλσ ζηνπο 
ηνίρνπο, ζα γίλνπλ εθφζνλ ηα επηρξίζκαηα έρνπλ ζηεγλψζεη ηειείσο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκνχ θαη πξνεπάιεηςεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα 
εμαληινχληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ ελδηάκεζσλ ζηξψζεσλ.  

 
5.1.7.3 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, απφ ηνλ πάξνρν, 

ψζηε λα πξνθπιαρηνχλ νη επηθάλεηεο δαπέδσλ, ησλ θνπθσκάησλ-παινπηλάθσλ 
θιπ. κε επηθάιπςή ηνπο. Δπίζεο λα θξνληίζεη λα κελ ππάξμεη ξχπαλζε απφ ηηο 
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εξγαζίεο ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη ησλ επηρξηζκάησλ θαη λα θξνληίζεη κε δηθή ηνπ 
δαπάλε γηα θαζαξηζκφ απηψλ εάλ ππάξμεη ξχπαλζε. 

 
5.1.8 Νέα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

 
Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη εγθαζίζηαληαη 

δχν λέεο αλεμάξηεηεο, ρσλεπηέο εγθαηαζηάζεηο (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηηο Τπεξεζίαο. Θα ηνπνζεηεζνχλ εηθνζηηέζζεξα λέα ζηεγαλά 
θσηηζηηθά νξνθήο (κε ιάκπεο ηχπνπ LED) θαη ηέζζεξηο λέεο απιίθεο ζε ζεκεία 
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Όια ηα θσηηζηηθά ζα ιεηηνπξγνχλ κε 
αληρλεπηέο θίλεζεο νξνθήο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα. ηε λέα εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη, γεληθά, 
ε ηνπνζέηεζε δχν λέσλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, λέσλ πιαζηηθψλ θνπηηψλ 
δηαθιάδσζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ θαζψο θαη ε δηάλνημε ησλ 
απαηηνχκελσλ νπψλ, απιάθσλ, θσιεψλ θιπ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηέιεπζε 
ησλ παξαπάλσ. Όιεο νη εξγαζίεο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζα 
γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ  ΗD 384 θαη ηεο νδεγίεο ηηο Τπεξεζίαο.   

 
5.2 ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ 

ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ 
 

Σα ηνηρνπεηάζκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ , ζα απνηεινχληαη απφ 
δχν επηθάλεηεο κνλήο γπςνζαλίδαο, κε κνλφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη δηάθελν κε 
κνλσηηθφ πιηθφ (πεηξνβάκβαθα). 

5.2.1 Γεληθά - Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 
 

 Ο Πάξνρνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ηα ρσξίζκαηα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα ραξάμεη ην 
ίρλνο ηνπ ρσξίζκαηνο ζην δάπεδν, ζηηο ηνηρνπνηίεο θαη ζηελ νξνθή κε ηε βνήζεηα 
λήκαηνο ηεο ζηάζκεο. Σν ίρλνο ζα είλαη δηπιφ, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ην 
ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ρσξίζκαηνο θαη ηνπ ζθειεηνχ. ην ίρλνο απηφ ζα 
πξνζαξκνζηνχλ νη δνθίδεο ηνπ ζθειεηνχ θαη νη θαηαθφξπθνη θαη νξηδφληηνη νδεγνί 
ηνπ ρσξίζκαηνο.  

 
 Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη επηθάλεηεο σο πξνο ηελ νξηδνληηφηεηα. 
Σα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα πξνθίι ηνπ ζθειεηνχ πξηλ ηελ ζηεξέσζή ηνπο ζα 
αιθαδηάδνληαη κε πξνζνρή, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη απφιπηα νξηδφληηεο θαη 
θαηαθφξπθεο γξακκέο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ρσξηζκάησλ ζα εθηειείηαη κε φζν ην 
δπλαηφλ ιηγφηεξεο δηαηξήζεηο, δηαλνίμεηο νπψλ θαη θνπέο ηεο πθηζηάκελεο 
θαηαζθεπήο.  
 
 Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεηαζκάησλ πξέπεη λα εμαθξηβσζεί φηη ν 
ζθειεηφο ηνπο είλαη ζηεξεσκέλνο αζθαιψο, φηη έρεη ηηο απαηηνχκελεο αληνρέο 
θαζψο θαη φηη νη εζράξεο, νη νδεγνί θαη νη ζηεξίμεηο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια 
γηα ηε ζηήξημε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. Πξέπεη επίζεο λα 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ αθακςία 
ησλ ρσξηζκάησλ. 

 
 Γχξσ απφ ηα θνπθψκαηα ηα πεηάζκαηα θφβνληαη θαηάιιεια, ψζηε 
νη αξκνί λα είλαη θνληά ζηα θνπθψκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ρψξν ππάξρεη 
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ςεπδνξνθή, ν ζθειεηφο ησλ ρσξηζκάησλ δελ ζα δηαθφπηεηαη, αιιά ζα ζπλερίδεη 
κέρξη ηελ νξνθή, ζηελ νπνία ζα ζηεξίδεηαη.  Σα θχιια γπςνζαλίδσλ ζα 
ζπζθίγγνληαη απαιά θαη ζα ηνπνζεηνχληαη έηζη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηαμχ 
ηνπο ζπκπίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη γπςνζαλίδεο θφβνληαη θαηά  1cm  –  2  cm 
ιηγφηεξν απφ ην χςνο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα 
ζπκπηεζηνχλ γηα λα εθαξκφζνπλ ζσζηά. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε δηαηεξνχληαη ζε 
επαθή κε ηελ νξνθή κε ηε βνήζεηα  ζθελψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάησ αθκή 
ηνπο. ηεξεψλνληαη ζην ζθειεηφ ζηε ζέζε απηή θαη ε δηαθνξά ηνπ χςνπο ηνπο 
απφ ην ειεχζεξν χςνο ηνπ ρψξνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θάησ νδεγφ ηνπ ρσξίζκαηνο.  

 
 Ζ θαηαζθεπή ηνπ ρσξίζκαηνο ζα μεθηλά απφ ηνλ ηνίρν, εθφζνλ ην 
ρψξηζκα δελ πεξηιακβάλεη άλνηγκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ζα 
μεθηλά απφ ην άλνηγκα θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηνίρν. 

 
 Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ρσξηζκάησλ 
θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ηελ Σ.Π θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα :  
 

 θνπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θχιισλ ηεο επέλδπζεο 

(γπςνζαλίδαο) 

 θνπή, θαηεξγαζία, αιθάδηαζκα, θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζθειεηνχ 

 δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ αξκψλ, ησλ 

ζπλαξκνγψλ κε ηηο νξνθέο, ηα δάπεδα θαη ηα ινηπά δνκηθά ζηνηρεία 

 ηνπνζέηεζε ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ 

 πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ (δηαλνίμεηο νπψλ θηι) εάλ απαηηείηαη 

 αξκνιφγεζε κε ηα θαηάιιεια πιηθά, ζηνθάξηζκα, 

γπαινράξηηζκα, θ.ι.π 

 επηκειεκέλνο θαζαξηζκφο ηεο ηειεησκέλεο 

επηθάλεηαο, απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ θαη θαζαξηζκφο. 

 
5.2.2 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνηρνπεηαζκάησλ  

Μεηά ηε ράξαμε ηνπ ίρλνπο ηνπ ρσξίζκαηνο θαη ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ, ηνπνζεηνχληαη θαη 
ζηεξεψλνληαη νη νξζνζηάηεο ζε ηέηνηεο απνζηάζεηο, ψζηε νη ζέζεηο ησλ αξκψλ 
ησλ πιαθψλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζέζεηο ησλ νξζνζηαηψλ. Ζ κέγηζηε απφζηαζε 
κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ είλαη 60 cm. Καηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε ν ζθειεηφο 
ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ κηα δνθίδα ζην κέζνλ ηνπ ειεχζεξνπ αλνίγκαηνο ηνπ 
ρσξίζκαηνο. Σνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο επί ηεο κηαο 
πιεπξάο ηνπ ζθειεηνχ. Σνπνζεηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο Ζ/Μ ζσιελψζεηο θαη 
ην κνλσηηθφ πιηθφ ζην δηάθελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πάρνο ηνπ ζθειεηνχ.  
Σν ερνκνλσηηθφ πιηθφ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ  2 επηθαλεηψλ γπςνζαλίδαο 
θαιχπηνληαο ην πάρνο ηνπ ζθειεηνχ. Σν ερνκνλσηηθφ πιηθφ ζα ζπλερίδεηαη θαη 
ζηνπο αξκνχο.  Σνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο ζηελ άιιε 
πιεπξά ηνπ ζθειεηνχ. Δπηπιένλ ζηα αλνίγκαηα ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ, ζα 
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ηνπνζεηεζεί επηπξφζζεην εληζρπηηθφ κεηαιιηθφ πξνθίι, γηα κεγαιχηεξε αληνρή – 
αθακςία ηεο  θαηαζθεπήο. 

 

5.2.3 Σειηθή δηακόξθσζε  

Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πεηαζκάησλ αξκνινγνχληαη κε εηδηθφ 
πιηθφ θαη εηδηθή ηαηλία αξκνιφγεζεο θαη ζπαηνπιάξνληαη κε γπςφθνιια. Καηφπηλ 
ηξίβνληαη γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα ιείαο θαη επίπεδεο επηθάλεηαο.  

Αλ ε πεξίκεηξνο ησλ πεηαζκάησλ έρεη νξζνγψληεο αθκέο, 
αθήλεηαη κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία θελφ πεξίπνπ 8 mm θαη θαηφπηλ 
γίλεηαη ε αξκνιφγεζε κε ειαζηηθή καζηίρε πνπ φηαλ ζηεγλψζεη επηθαιχπηεηαη κε 
ζηφθν θαη ιεηαίλεηαη κε κπζηξί. Αλ ε πεξίκεηξνο ησλ πεηαζκάησλ είλαη 
ζηξνγγπιεκέλε, ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο. Ζ εζνρή πιεξνχηαη κε 
ζηφθν, ιεηαίλεηαη  θαη  ζηε  ζπλέρεηα  ραξάζζεηαη  ν αξκφο κε θαηάιιειν εξγαιείν 
θαη θαιχπηεηαη ζηε ζπλέρεηα κε απηνθφιιεηε πιαζηηθή ηαηλία, ε νπνία πηέδεηαη κε 
ην κπζηξί, ψζηε λα ελζσκαησζεί ζην ζηφθν. Γηα ηελ επίηεπμε πην ιείαο 
επηθάλεηαο, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί δεχηεξε ζηξψζε ζηφθνπ πάλσ απφ ηελ 
ηαηλία θαη λα ιεηαλζεί κε κπζηξί. Με ζηφθν θηλίξνληαη θαη νη θεθαιέο ησλ βηδψλ ζε 
3 δηαδνρηθέο θάζεηο κε κεηαμχ ηνπο ιείαλζε κε ςηιφ γπαιφραξην. Ο πιενλάδσλ 
ζηφθνο αθαηξείηαη κε πγξφ ζπφγγν.  

Οη εζσηεξηθέο γσλίεο κεηαμχ ησλ πεηαζκάησλ 
δηακνξθψλνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία. Ζ απηνθφιιεηε ηαηλία πηέδεηαη, 
ψζηε λα εθαξκφζεη ζηε γσλία θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο. ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο δηάηξεηεο γσληαθέο δηαηνκέο απφ 
ζθιεξφ πιαζηηθφ ή δηάηξεην κεηαιιηθφ έιαζκα.  

ηα ζεκεία επαθήο κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπνζεηνχληαη εηδηθά αξκνθάιππηξα, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηνλ αξκφ θαη ζα έρνπλ 
άξηζηε αηζζεηηθή εκθάληζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βάζεσλ ησλ ρσξηζκάησλ, 
εηδηθά ζε πγξνχο ρψξνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθέο ηαηλίεο, νη νπνίεο 
επηθαιχπηνπλ θαη ηνπο αξκνχο θαη ηηο εζσηεξηθέο γσλίεο. Οη ζπλδέζεηο γίλνληαη 
κε εηδηθέο δηαηνκέο. Γηα  ηελ  αζθάιεηα  ηεο  ζχλδεζεο  νη δηαηνκέο εληζρχνληαη κε 
άθακπην πιαζηηθφ. Οη αθκέο ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ απνθνπεί γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε βηδψλ θαη γηα 
ηε δηακφξθσζε ησλ αξκψλ, επηδηνξζψλνληαη κε θαηάιιειν πδξνκνλσηηθφ πιηθφ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ γπςνζαλίδσλ. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ν Πάξνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαζαξίζεη ηα ρσξίζκαηα θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπο. Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ θζνξέο ζηελ επηθάλεηα θαη ζηηο παξαθείκελεο 
θαηαζθεπέο. Καηφπηλ ηα άρξεζηα πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ 
εξγαζηψλ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΑΡΑΓΡ. 5 ΠΑΡΟΝΣΟ (Π7) 

(ΔΠΙΚΔΤΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΣΙΡΙΟΤ  

ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ)  

 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

CPV  
 (ζη) 
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(γ) (Δπξώ) 
(δ) 

 (ε) 

1 

Τπεξεζίεο επηζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 
θηηξίνπ, σο παξ. 5 
παξφληνο             

ΚΑΣ’ 
ΑΠΟΚ
ΟΠΖΝ 

1 8000 8000 50700000-2 

 ΤΝΟΛΟ 8000  

 

 
εκείσζε:  

1) Όια ηα πιηθά  πνπ αλαγξάθνληαη  ζηνπο πίλαθεο (Π1 έσο Π6), επηβαξύλνπλ 

ηελ Τπεξεζία θαη ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Πάξνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα  αλσηέξσ πιηθά  θαηαζηεί 

άρξεζην κε επζύλε ηνπ Παξόρνπ, ηόηε ζα αληηθαζίζηαηαη κε όκνην κε 

κεξηκλά ηνπ. 

 

2) Σπρόλ άιια κηθξνϋιηθά  πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

 

3) Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ ζα απαηηεζεί, επηβαξύλνπλ ηνλ 

Πάξνρν Τπεξεζηώλ  θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

 

6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 

6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 399/94, 

Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνχκελα Μ.Α.Π. (πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, 

θεθαιηνχ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΗSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

6.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 

αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

7.1      Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ Δγγύεζεο  
Ταινπηλάθσλ 
 

 ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 

εγγχεζε γηα ην πιηθφ θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο 
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ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε 

πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, 

παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε 

(πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζε ηνπο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 
 
 
7.2       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

 
 Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 

ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

  7.2.1. Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σ.Π.  
 
   7.2.2. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ.  
 
  7.2.3. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 

 7.2.4.  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 
θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

7.3       Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 
 

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

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015.  

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

7.4        Όξνη Απνδνρήο 
 

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

 
7.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη 

θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ 
απαηηήζεηο, ή εάλ νη εξγαζίεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα Σ.Π, έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε 
ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα δηφξζσζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ. 

 
 
7.5        Τπνρξεώζεηο  Πξνκεζεπηή –Παξόρνπ 

 
7.5.1   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνκεζεπηή 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 
 

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

                     α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή 
βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία 
ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα 
ζηε παξάγξαθν 4. 
                              

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 
 
                                γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
 
                                δ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.1. 
 
 

7.5.2   Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή 
ησλ Τιηθώλ. 
                               Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
                                α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
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                                β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (αθνξά ηα θνπθψκαηα θαη ηνπο παινπίλαθεο). 
Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο 
εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 

7.5.3   Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε ηνπ Παξόρνπ 
ππεξεζηώλ θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 
 Κάζε ππνςήθηνο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

α. Έγγξαθε θαη ελππόγξαθε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πνπ ζα εθηειεζηνχλ, 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. Πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρχ. 
 

γ. Δπηπιένλ γηα  ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ν 
θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο, ψζηε λα ιάβεη  γλψζε ησλ επηηφπησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθψλ θαη λα ιάβεη  ππφςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φια ηα  δεδνκέλα εθείλα 
πνπ αθνξνχλ ηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα 
θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε. 

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο εξγαζίεο 

κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

  
8.2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

εληφο 45 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη 
θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
 8.3. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη/ή 

ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, 
απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

 
8.4. Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 

απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
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8.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή πάξνρνο 
ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο 
πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 
8.6. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ 

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 

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

 
8.8. 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.   
  
 8.9. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ηερληθήο 
πξνδηαγξαθήο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  
 

8.10. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ην 
ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ ή ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ.  
 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ηει 282106906 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
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