
 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  

 Πίλαθαο Απνδεθηώλ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/68/93484                      
     .565           
     Υαληά,  04 Απξ 22 
  πλ.: Μία (1) Σερληθή Πξνδη-

αγξαθή 
 
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο Ηιε-
θηξηθνύ Γηθηύνπ) 

  
ΧΕΣ. : α. Ν.Γ. 721/70 « Πεξί Οηθνλνκηθήο  Μεξίκλεο  θαη  Λνγηζηηθνύ  ησλ 
    Δ.Γ.» 
  β. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ  θαη  Τ-
   πεξεζηώλ» 
  γ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα Τινπνί- 
   εζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
   20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
   πκβάζεσλ» 
  ε. Φ.800/33/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΙ«Πεξί
   Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ» 
  ζη. Φ.600.1/398/96188/.2052/17 Ννε 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γ3 
  δ. Τπ’ Αξηζκ. 491/21 Commitment ΠΒΚ 
  ε. Φ.600.1/363/96537/.2156/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
  ζ. Φ.600.1/443/92039/.30/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ 
 
  β. Σν (δ) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέ-
σζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
 
  γ. Σν (ζ) ζρεηηθό κε ην νπνίν καηαηώζεθε ε δηαδηθαζία ζύλαςεο δε-
κόζηαο ζύκβαζεο ηεο (ε) όκνηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 
προσκαλούμε 

 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο, ζύκθσλα 
κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξε-
ζηώλ ζπληήξεζεο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.2 (ΡΑ2) ηνπ ΠΒΚ, 
ζην Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ. Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέ-
λε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
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 2. Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξε-
ζηώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (13.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 
118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκη-
θή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  
 
 3. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξώλν-
ληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». Μαδί κε ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη ηα έγγξαθα-πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2  ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
  
 4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 19 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα απν-
ζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 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, επη-
πιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο/). 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία νθεί-
ιεη 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 ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο επηρείξε-
ζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή ππεύζπλε δή-
ισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξ-
ζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 7. Σα Δπηκειεηήξηα, ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη 
λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηα κέιε ηνπο. 
 
 8. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ 1ε Δπηηξνπή Αμηνιό-
γεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (δ) ζρεηηθνύ. 
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 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ Κ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, 
ηει. 2821026775. 
 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» ρέδην ύκβαζεο  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 
ΣΔΔ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
ΣΔΔ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 





 
 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  04 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/68/93484/.565 

 
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε Αξηζκό ……./2022 
     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζηνλ ηαζκό 
Ραληάξ Νν. 2 (ΡΑ2) ηνπ ΠΒΚ, ζην Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ. 
   
ήκεξα εκέξα ……………………. κελόο  ………………….. ηνπ έηνπο 2022 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 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.600.163/……../…………/……./……….. 22/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 
ζπληήξεζεο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζηνλ ΡΑ2 ηνπ ΠΒΚ, ζην Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ, 
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 …………. (….) 
………….. από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή ππεξεζηώλ 

 
 1.  Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
Τιηθώλ-Τπεξεζηώλ ζηελ Έδξα ηνπ ΡΑ2. 
  
 2.  Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 
 
 3. 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. 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 
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πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 

 
 δ. Σπρόλ 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 σο 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 πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΔΤΡΩ, από ην 

Σκήκα Δηζπξάμεσλ-Πιεξσκώλ ηεο Γηεύζπλζεο Λνγηζηεξίνπ-Υξεκαηηθνύ ηνπ 

Γ΄Κ/ΠΒΚ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ/ΡΑ2). 
 
  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. Σα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 5 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 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 

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 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’ Κ/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 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
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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. 
 
 

   ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
  
 Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν  Γ Ε Ι Ω  Ε Ω Ν   
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

1.1 Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (ΣΠ) αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζηνλ ηαζκφ Ραληάξ Νν. 2 (ΡΑ2) ηνπ ΠΒΚ, ζην Βαζηιηθφ 
Ζξαθιείνπ.  

 
1.2  Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 

HD384, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα αληίζηνηρα πξφηππα, ηελ παξνχζα  θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.1  Να θαηαζθεπαζηεί ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ Γεληθνχ 
Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ πνπ βξίζθεηαη ζην θηήξην Μ-927 
(Γελλεηξηνζηάζην). ην δηάγξακκα λα θαίλεηαη ε άθημε ηεο γξακκήο πνπ 
ειεθηξνδνηεί ηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ε δηαηνκή ηεο θαη νη αλαρσξήζεηο κε ηηο 
αληίζηνηρεο δηαηνκέο θαισδίσλ γηα ηνπο ππνπίλαθεο θαη αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ. 
Δπίζεο αλ νη θχξηνη πίλαθεο ησλ θηεξίσλ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) θαη  Μ-928 (Κηήξην 
Πξνζσπηθνχ) ηξνθνδνηνχλ ππνπίλαθεο λα γίλεη θάηη αλάινγν. Σν δηαγξάκκα λα 
απνηππσζεί ζε θφιια Α4, λα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν, πιαζηηθνπνηεκέλν, 
ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ Μ-927 ή/θαη δίπια ζηνλ θάζε θεληξηθφ πίλαθα ηνπ 
θηεξίνπ. Να γίλεη αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα. Ζ αξίζκεζε 
ζα είλαη πιαζηηθνπνηεκέλε θαη ζα επηθνιιεζεί πάλσ ζηνλ θάζε πίλαθα. Να 
θαηαζθεπαζηνχλ ζθαξηθήκαηα ησλ θηεξίσλ κε απνηχπσζε ηεο ζέζεο ησλ 
πηλάθσλ. Σα δηαγξάκκαηα θαη ηα ζθαξηθήκαηα λα απνζηαινχλ κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε kmarketaki@namfi.gr.  

 
2.2 ην θηήξην Μ-927 βξίζθεηαη ν Γεληθφο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο 

(ΓΠΥΣ) ηνπ ζηαζκνχ.  

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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ρήκα 1. 

2.3 ην ζρήκα 1, θαίλεηαη ε πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. Απφ ηνλ 
κεηξεηή αλαρσξεί έλα θαιψδην 3Υ95+50mm2 πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ΓΠΥΣ ηνπ 
ζηαζκνχ. Ο αγσγφο PEN ζπλδέεηαη ζηελ κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ ΓΠΥΣ. Δλψ ν 
αγσγφο πξνζηαζίαο μεθηλάεη απφ ηε κπάξα γείσζεο ηνπ ΓΠΥΣ θαη θαηαιήγεη ζε 
ηνπηθφ ειεθηξφδην γείσζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε γείσζε αζθαιείαο.  

 
2.4 Να γίλεη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο πξνο ηνλ νπδέηεξν ζην 

ΓΠΥΣ. 
 

2.5 Να πξνζηεζνχλ ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο ηα νπνία λα 
ζπλδεζνχλ κε ην πθηζηάκελν ηνπηθφ ειεθηξφδην, κε αγσγφ γείσζεο γπκλφ ράιθηλν 
πνιχθισλν 50 mm2. Να πξνζηεζνχλ ηφζα ειεθηξφδηα ψζηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο 
γείσζεο λα είλαη ≤1 Ohm (κέηξεζε ζε ζεξηλή πεξίνδν). Να ηνπνζεηεζεί εηδηθφ 
θξεάηην γείσζεο θαη λα θέξεη ηε ζρεηηθή ζήκαλζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν 
έιεγρνο ηεο γείσζεο.  Δάλ ν έιεγρνο ηεο γείσζεο είλαη εθηθηφο απφ άιια θξεάηηα 
πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ή απφ πθηζηάκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ 
απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά θξεάηηα γείσζεο. 

 
2.6 ηνλ ΓΠΥΣ ζρεδφλ φιεο νη αλαρσξήζεηο πξνο ηνπο ππνπίλαθεο 

είλαη θαιψδηα ηεηξαπνιηθά –δελ ππάξρεη αγσγφο πξνζηαζίαο. Να ειεγρζνχλ φιεο 
νη αλαρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πνηεο απφ απηέο δελ έρνπλ 
πεληαπνιηθφ θαιψδην θαη λα πξνζηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο. 

 
2.7 Δπηπιένλ ζε θάπνηα θαιψδηα πνπ δελ ππάξρεη αγσγφο 

πξνζηαζίαο, ππάξρεη  αγσγφο κε θίηξηλν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
νπδέηεξνο, λα γίλεη ε ζρεηηθή ζήκαλζε. Δπίζεο, ζε νπνηνδήπνηε πίλαθα ν 
νπδέηεξνο δελ έρεη ην πξνβιεπφκελν ρξψκα λα ζεκαλζεί.  
 

2.8 Δηδηθφηεξα ε αλαρψξεζε πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηνπ Ζ/Ε πνπ γίλεηαη 
κε θαιψδην δηαηνκήο 4 mm2 λα αληηθαηαζηαζεί κε θαιψδην δηαηνκήο 5Υ10mm2. 
Δπηπιένλ ζηνλ ππνπίλαθα ηνπ Ζ/Ε λα γίλεη εγθαηάζηαζε πξνζηαζίαο ησλ ιπρληψλ 
θαη λα ηξνθνδνηεζνχλ κεηά ηε δηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο.   
 

2.9 Σα θαιψδηα φπνπ αληηθαζίζηαληαη εληφο θηεξίνπ θαη δελ ππάξρεη 
ζσιήλαο φδεπζεο λα ηνπνζεηνχληαη εληφο επίηνηρνπ δηακνξθψζηκνπ θπκαηνεηδή 
ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθηνχ ηχπνπ CONFLEX ΚΟΤΒΗΓΖ) ή 
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επζχγξακκνπ ζσιήλα (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ COΝDUR ΚΟΤΒΗΓΖ).  
 
2.10 Ζ ειεθηξηθή γξακκή πνπ αλαρσξεί απφ ηνλ ΓΠΥΣ ηνπ ζηαζκνχ 

(θηήξην Μ-927), γηα λα ηξνθνδνηήζεη ην θηήξην Μ-928 (θηήξην πξνζσπηθνχ), 
πξνζηαηεχεηαη απφ απηφκαην δηαθφπηε εληάζεσο 100 Α. Έλα ηκήκα απηήο ηεο 
γξακκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα πνπ νδεχεη  απφ ηνλ ΓΠΥΣ έσο έλα κεηαιιηθφ 
θπηίν εζσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-927, έρεη δηαηνκή 3Υ16 mm2. Να απνζπλδεζεί θαη 
λα απνμεισζεί ην ηκήκα απηφ. Σα θαιψδηα 3(2Υ25)+25 mm2 πνπ αλαρσξνχλ απφ 
ην κεηαιιηθφ θπηίν, λα απνζπλδεζνχλ.  
 

2.11 Σν κεηαιιηθφ θπηίν λα απνμεισζεί. ηε ζέζε ηνπ λα ηνπνζεηεζεί 
πίλαθαο κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP41 θαη κεραληθή αληίζηαζε ΗΚ10 (αδηαθαλή 
πφξηα) πνπ λα πεξηιακβάλεη έλα απηφκαην δηαθφπηε 100 Α, 36kA. Σν κεηαιιηθφ 
κέξνο ηνπ πίλαθα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειεθηξνιπηηθά ραιχβδηλν 
κεηαιιηθφ έιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. Σν βάζνο, ην πιάηνο θαη ην χςνο 
ηνπ πίλαθα λα είλαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ. Μεηαιιηθφ πιαίζην 
ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ εξκαξίνπ θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ζηήξημε ηεο 
πφξηαο. Ζ ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ 
κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ θαη ην θιείζηκν ηεο ζα είλαη αζθαιέο. Ζ κεηαιιηθή πιάθα ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ εξκαξίνπ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπξνζηηλφ θάιπκκα ηνπ πίλαθα. Γηα φια ηα μερσξηζηά 
ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηε γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ ηνπ. ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ. πφξηεο) ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γεηψζεσο).  

 
2.12 ηε ζέζε ηνπ θαισδίνπ 3Υ16mm2 λα ηνπνζεηεζεί  θαιψδην 

3Υ50+25+25 mm2, λα ζπλδεζεί ζηνλ ΓΠΥΣ θαη ζηελ είζνδν ηoπ λένπ πίλαθα πνπ 
αληηθαηέζηεζε ην κεηαιιηθφ θπηίν. Ζ φδεπζε ηνπ θαισδίνπ 3Υ50+25+25 mm2 απφ 
ην ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) έσο ην λέν πίλαθα (θηήξην Μ-927) λα γίλεη εληφο 
κεηαιιηθήο ζράξαο κε θαπάθη ή εληφο ζσιήλα πξνζηαζίαο θαισδίσλ. Σα 
πθηζηάκελα θαιψδηα 3(2Υ25Α)mm2 θαη ν νπδέηεξνο λα ζπλδεζνχλ ζην λέν πίλαθα. 
Δπηπιένλ λα πξνζηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο 25  mm2 (γπκλφο ράιθηλνο 
πνιχθισλνο) νπνίνο λα ζπλδεζεί ζηε κπάξα γείσζεο ηνπ λένπ πίλαθα (θηήξην Μ-
927) θαη ζα νδεχζεη ππφγεηα κέρξη ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 (λα 
ζπλδεζεί ζηε κπάξα γείσζεο ηνπ).    

 

2.13 ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 λα αληηθαηαζηαζεί o γεληθφο 
δηαθφπηεο πνπ είλαη αζθαιεηναπνδεχθηεο 100Α, κε απηφκαην δηαθφπηε εληάζεσο 
3Υ100Α, 25 kA κε καγλεηνζεξκηθή πξνζηαζία. Σα θαιψδηα 3(2Υ25) πξηλ απφ ηελ 
άθημε ηνπο ζηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 έρνπλ ζπλδεζεί («καηηζηεί»). Να 
γίλεη δηφξζσζε, ψζηε ε ζχλδεζε («κάηηζε») λα γίλεη κε άξηην θαη ζσζηφ ηερληθά 
ηξφπν.  Να αληηθαηαζηαζεί ν αζθαιεηναπνδεχθηεο 80 Α, κε απηφκαην δηαθφπηε 
εληάζεσο 3Υ80 Α, 25 kA.   

 

2.14 Να πξνζηεζεί ζεξκηθή πξνζηαζία ζηε δηάηαμε δηαθνξηθνχ 
ξεχκαηνο εληάζεσο 40Α. Να απνμεισζεί ν αγσγφο πξνζηαζίαο 16 mm2 πνπ 
ζπλδέεη ηε κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα κε ηνλ αγσγφ θαζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηνπ θηεξίνπ. Ζ ζχλδεζε λα γίλεη κε αγσγφ δηαηνκήο 
ηνπιάρηζηνλ 25 mm2.  

 

2.15 ηνλ κεξηθφ πίλαθα (2ν ) ηνπ θηεξίνπ Μ-928 πνπ ειεθηξνδνηείηαη 
απφ ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928, λα αληηθαηαζηαζεί ν γεληθφο δηαθφπηεο 
πνπ είλαη αζθαιεηναπνδεχθηεο, κε απηφκαην δηαθφπηε ίδηαο εληάζεσο κε ηνλ 
αζθαιεηναπνδεχθηε, λα εγθαηαζηαζνχλ θαηάιιειεο θιέκκεο-κπάξα γείσζεο θαη 
λα γίλνπλ νη αλάινγεο ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ, λα απνμεισζνχλ ηπρφλ πιηθά ηνπ 
πίλαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ δχν ζεξκηθέο 
πξνζηαζίεο εληάζεσο 40 Α θαη 63 Α  ζε θάζε κία απφ ηηο δχν δηαηάμεηο δηαθνξηθνχ 
ξεχκαηνο αληίζηνηρα.  

 
2.16  Οκνίσο ε αλαρψξεζε απφ ηνλ ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) γηα ηνλ 

πίλαθα θσηηζκνχ θαη θίλεζεο ηνπ θηεξίνπ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) γίλεηαη κε θαιψδην 
ρσξίο αγσγφ πξνζηαζίαο. Να πξνζηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο θαζφιε ηελ φδεπζε 
ηνπ θαισδίνπ, δειαδή απφ ην ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) έσο ηνλ πίλαθα θσηηζκνχ θαη 
θίλεζεο ηνπ θηεξίνπ Μ-924 αλάινγεο δηαηνκήο. Δπίζεο λα αληηθαηαζηαζνχλ νη 
αζθαιεηναπνδεχθηεο κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ίζεο εληάζεσο κε ηνπο 
πθηζηάκελνπο.  

 

2.17 ηνλ πίλαθα ξαληάξ ηνπ θηεξίνπ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) πνπ 
ηξνθνδνηείηαη απφ μερσξηζηή παξνρή απφ ηνλ ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927), λα αιιάμνπλ 
ζέζε νη πθηζηάκελνη απαγσγνί θεξαπληθψλ ξεπκάησλ, λα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ ηε 
δηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο.    

   
2.18 Ο αγσγφο πξνζηαζίαο φπνπ νδεχεη εζσηεξηθά ησλ θηεξίσλ λα 

πξνζηαηεχεηαη εληφο επίηνηρνπ δηακνξθψζηκνπ θπκαηνεηδή ζσιήλα ή άθακπηνπ 
βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθηνχ ηχπνπ CONFLEX ΚΟΤΒΗΓΖ) ή επζχγξακκνπ 
ζσιήλα (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ COΝDUR ΚΟΤΒΗΓΖ) ή ηζνδχλακνπ. Να γίλεη 
ζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ φηη πεξηέρνπλ αγσγφ πξνζηαζίαο.   

 

2.19 Ο αγσγφο πξνζηαζίαο εμσηεξηθά λα νδεχεη ππφγεηα. ην ίδην 
ραληάθη λα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ απφ 
πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) DN125. Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο 
ππφγεηνο ζσιήλαο ζα ζπλδέεη ηα θηήξηα Μ-927 (απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη 
Μ-924 (έσο ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη έλαο ππφγεηνο ζσιήλαο ζα ζπλδέεη ηα 
θηήξηα Μ-927 (απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη Μ-928 (έσο ην εζσηεξηθφ ηνπ 
θηεξίνπ). Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζα θιείζνπλ κε επηζηφκηα ψζηε λα παξακείλνπλ 
θαζαξνί γηα κειινληηθή ρξήζε.  
 

2.20 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζσιήλα 
HDPE λα δηαλνηρζεί ηάθξνο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.  
 

2.21 Αξρηθά vα γίλεη ε ράξαμε ηεο λέαο φδεπζεο ησλ δηθηχσλ ζε 
ζπλελλφεζε θαη κε ηελ Τπεξεζία, θαη ζηε ζπλέρεηα ν πάξνρνο λα πξνβεί ζηνλ 
αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο δηέιεπζεο άιισλ δηθηχσλ ΟΚΩ. Ζ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εθζθαθψλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν.  
 

2.22 Ζ θνπή ησλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα ή άζθαιην λα γίλεη κε 
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αξκνθφθηε.  
 

2.23 Σα ηνηρψκαηα ηνπ ραληαθηνχ λα είλαη νπζησδψο θαηαθφξπθα θαη ν 
ππζκέλαο νκαιφο θαη ρσξίο αηρκεξέο πξνεμνρέο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζσιήλα λα γίλεηαη πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ κέρξη 
χςνπο 10 cm απφ ηνλ ππζκέλα κε ρνλδξφθνθθε άκκν ιαηνκείνπ, θαζαξή θαη 
απαιιαγκέλε απφ πγξαζία θαη ραιίθηα, θνπαληζκέλε ψζηε λα γίλεη ζπκπαγήο. Δλ 
ζπλερεία λα ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο πξνζηαζίαο θαη δίπια ν ζσιήλαο HDPE, λα 
δηαζηξψλεηαη δεχηεξν ζηξψκα άκκνπ, ζηαδηαθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
ζσιήλα ψζηε λα απνθεπρζεί αζχκκεηξε θφξηηζε θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ αγσγνχ. Σν 
πάρνο ηεο άκκνπ πάλσ απφ ην ζσιήλα λα είλαη 10 cm. Πάλσ ζην ζηξψκα απηφ 
λα ηνπνζεηεζνχλ ηζηκεληφπιαθεο, πάρνπο 3 cm θαη δηαζηάζεσλ 25Υ50 cm 
αλαινγίαο ηζηκέληνπ 200 ριγξ/θ.κ. ε κία παξαπιεχξσο ηεο άιιεο, ρσξίο δηάθελα. 
Αθνινχζσο λα δηαζηξψλεηαη ηξίην ζηξψκα άκκνπ, σο παξαπάλσ, πάρνπο 15 cm. 
Πάλσ ζην ζηξψκα απηφ λα ηνπνζεηείηαη θαζ’ φιν ην κήθνο δηθηπσηφ πιαζηηθφ 
ζήκαλζεο κε ρξψκα θφθθηλν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ ραληαθηνχ. Σν 
ππνιεηπφκελν βάζνο κέρξη ηελ επηθάλεηα ζπκπιεξψλεηαη κε θαηάιιεια πιηθά 
επηρσκάησλ κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ε νπνία δηέξρεηαη θαηά 100% απφ ην 
θφζθηλν βξφρνπ 25 mm. Σν πιηθφ ηεο επαλεπίρσζεο ζπκππθλψλεηαη ψζηε λα 
δέρεηαη ηα θνξηία πνπ πξνβιέπνληαη λα δηέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ηάθξνπ 
ρσξίο λα παξακνξθψλεηαη. Σα πεξηζζεχκαηα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα 
απνκαθξχλνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη ζε πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο.  

  
2.24 ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα λα γίλεη 

εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο 0,15 m, θάησ απφ ηελ 
θάησ γελέηεηξα ηνπ ζσιήλα θαη 0,15 m, πάλσ απφ ηελ πάλσ γελέηεηξα ηνπ 
ζσιήλα θαη γηα φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο, νπιηζκέλν κε εζράξα Φ8/20  απφ 
ράιπβα  S500, πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ζσιήλα. Να ηνπνζεηεζεί δηθηπσηφ πιαζηηθφ 
ζήκαλζεο κε ρξψκα θφθθηλν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ ραληαθηνχ. ηε 
ζπλέρεηα λα γίλεη επίρσζε ηνπ ράλδαθα κε πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΠΣΠ 0-150, πνπ 
λα ζπκππθλσζεί κέρξη ηε ζηάζκε απφ ηελ νπνία μεθηλάεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
δαπέδνπ ζηηο ζηξψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ (ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ 
νδφζηξσκα). Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο λα πεξηθξάζζνληαη νη ρψξνη ησλ 
νξπγκάησλ θαη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζήκαηα θαη ηπρφλ αλαιάκπνληεο 
θαλνί γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.  
 

2.25 Να γίλεη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ έμσ 
απφ ηα θηήξηα θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο. Ζ ζηεθάλε-πιαίζην ηνπ 
θαιχκκαηνο λα παθηψλεηαη θαηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ θξεαηίσλ, έηζη ψζηε ε φιε 
θαηαζθεπή (ηνπ θξεαηίνπ) λα είλαη απφιπηα ζηεγαλή. ε φια ηα θξεάηηα λα γίλεη 
δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιήλσλ. Σα θξεάηηα πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ επί ησλ νδνζηξσκάησλ, (θαζψο θαη ζην έξεηζκα απηψλ), ε άλσ 
επηθάλεηά ησλ (ζθπξφδεκα θαη θάιπκκα) λα είλαη ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν κε ηελ 
άλσ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο, (ή αληηζηνίρσο ηνπ εξείζκαηνο), ρσξίο λα 
παξνπζηάδεηαη ε παξακηθξή αληζνζηαζκία (ζθαινπάηη ή/θαη βαζνχισκα). Σα 
θξεάηηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εθηφο νδνζηξψκαηνο ή εξείζκαηνο νδνχ, λα 
θαηαζθεπάδνληαη πεξίπνπ θαηά 10cm πςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ 
εδάθνπο. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, ε πιήξσζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ησλ 
παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο θαη ησλ θξεαηίσλ επαλεπηρψλεηαη κε άκκν ιαηνκείνπ θαη 
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απνθαζίζηαηαη ε θπζηθή ή ηερλεηή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ αξρηθή ηεο 
θαηάζηαζε.  
 

2.26 Γηα ηελ επίζηεςε ησλ θξεαηίσλ ηνπνζεηνχληαη-ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηεηξάγσλα θαιχκκαηα, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε 
ζήκαλζε CE, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D400 εάλ είλαη πάλσ ζην νδφζηξσκα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πθηζηάκελα θξεάηηα εθφζνλ απηφ 
είλαη δπλαηφ.  
 

2.27 Να πξνζηεζνχλ εληζρπηηθά ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο θαη ζηα 
θηήξηα Μ-924 θαη Μ-928 ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Δ» θαη λα γίλεη κέηξεζε ηεο γείσζεο. 
Να ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία αλά θηήξην. Δπίζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο γείσζεο 
λα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα γείσζεο. Να γίλεη κέηξεζε ηεο γείσζεο. Δάλ ν 
έιεγρνο ηεο γείσζεο είλαη εθηθηφο απφ άιια θξεάηηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ή 
απφ πθηζηάκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζέκαηνο, δελ απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά θξεάηηα γείσζεο. 

 

2.28 Να ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ηζνδπλακηθά φια ηα ζπζηήκαηα 
γείσζεο, ηεο αληηθεξαπληθήο θαη νπνηαζδήπνηε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ησλ 
θηεξίσλ.  Να ειεγρζεί ε ζπλέρεηα ηεο γείσζεο θαη φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα λα 
απνθαηαζηαζεί.  

 

2.29 Να ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, νη απαγσγνί 
ππέξηαζεο ηχπνπ Σ1+Σ2/4p, Σ2/4p, Σ3/4p, νη απαγσγνί ππέξηαζεο ηχπνπ BNC, 
νη απαγσγνί πξνζηαζίαο ηειεθσληθψλ θαισδίσλ, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο 
δηθηχνπ δεδνκέλσλ, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο ηξνθνδνζίαο θακεξψλ, νη δηπνιηθνί 
απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ γηα δίθηπα DC έσο 60V γηα πξνζηαζία 
ηξνθνδνηηθψλ DC, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο αζχξκαησλ θεξαηψλ επαθήο Ν, θαη νη 
απαγσγνί πξνζηαζίαο TV.  

 

2.30 Να γίλνπλ ζπζθίμεηο ζηνπο πίλαθεο.  
 

3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 

3.1 Όια ηα πιηθά λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο, ηππνπνηεκέλα πξντφληα επθήκσο γλσζηψλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε 
θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 

3.2 Να θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο 
νξγαληζκνχο 

3.2.1 CEN/CENELEC 

3.2.2 Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

3.2.3 Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο(DIN) 

3.2.4 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

3.3  Δηδηθφηεξα γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο λα είλαη ζχκθσλνη κε 
ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά: Σάζε κφλσζεο 1000 V, νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 
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500V, 50Hz, θιάζε κφλσζεο C, δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 20.000 ρεηξηζκνί 
δεχμεο ή δηαθνπήο. 

3.4 Σα θαιψδηα λα είλαη Υαμηλήρ Σάζηρ (Υ.Σ.), κε νλνκαζηηθή ηάζε 
κέρξη 1000 V. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε 
ηνλ θψδηθα ζήκαλζεο θαισδίσλ θαη κεκνλσκέλσλ αγσγψλ Υ.Σ. ζχκθσλα κε ηελ 
CENELEC (HD 361 “χζηεκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ θαισδίσλ” θαη ΔΛΟΣ 410). Σα 
απνδεθηά πιηθά ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ΔΛΟΣ<HAR>, ε νπνία ζεκαίλεη 
“ελαξκνληζζείο αγσγφο ή θαιψδην θαηά CENELEC” θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπο 
ειέγρεηαη ζπλερψο. Γεληθά ηα απνδεθηά πιηθά πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ηνπ 

εζληθνχ θνξέα ηππνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ΔΛΟΣ ⊳HAR⊲, NF ⊳HAR⊲, 
BS ⊳HAR⊲ θ.ιπ. πγθεθξηκέλα, ν ηχπνο θαισδίσλ λα είλαη θαιψδηα ηχπνπ E1VV-
U, -R, -S (ΝΤΤ),  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 600 / 1000 V κε κφλσζε καλδχα απφ PVC. 

3.5 Ο ράιθηλνο πνιχθισλνο αγσγφο, δηαηνκήο 25 mm2 λα είλαη 
εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλνο θαηά BS-DIN-EOT-NF-EN 50164-1 & 2.  

3.6 Σα ειεθηξφδηα γείσζεο λα είλαη ράιθηλα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Δ, 
εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλα θαηά BS-DIN-ELΟT-NF-EN 50164 1 & 2. 

3.7 Ο ζσιήλαο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ εληφο ησλ θηεξίσλ λα 
είλαη άθακπηνο ή/θαη δηακνξθψζηκνο θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) βαξέσο ηχπνπ, 
θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ΔΛΟΣ EN 61386 απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν 
ζεξκνπιαζηηθφ U-PVC ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS).  

3.8 Ο ππφγεηνο ζσιήλαο πξνζηαζίαο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ λα είλαη 
HDPE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο κε πξνεγθαηεζηεκέλν νδεγφ θαισδίσλ (αηζαιίλα), 
θαηά ΔΛΟΣ EN 61386 ζπκκνξθσκέλνο κε ηελ νδεγία 2014/35/EE (LVD), 
2011/65/EE (RoHS). Δπηπιένλ λα κελ απνηειεί ειθπζηηθή ηξνθή γηα ηξσθηηθά 
(European Patent EP2698792), λα πεξηέρεη απσζεηηθφ ηξσθηηθψλ ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ ηνίρσκα. 

3.9 Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1 mm. Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα 
ζπλνδεχνληαη θαη κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζρεκαηηζκνχ ή ζηεξίμεψο ησλ 
(θακπχιεο, ζπζηνιέο, δηαθιαδψζεηο, νξζνζηάηεο, βξαρίνλεο ζηεξίμεσο θιπ.) 
επίζεο γαιβαληζκέλα. 

 

4. ΓΗΑΦΟΡΑ 

4.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ είλαη αθφκα θαη ηα παξαθάησ:  

4.1.1 Ζ απφδνζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαζαξνχ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.   

4.1.2 Ζ πξνζθφκηζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαη 
δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ γηα ηηο κεηξήζεηο.  

4.1.3 Ζ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
κέζσλ  (εηδηθψλ νρεκάησλ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.   

4.1.4 Ζ απνθαηάζηαζε θζνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε ηνίρνπο, 
δάπεδα, επηθάλεηεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ (πεδνδξφκηα, δάπεδα απφ ζθπξφδεκα, 
αζθαιηηθφ νδφζηξσκα).  
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4.1.5 Ζ ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν σο πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 

4.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ 
ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο αλάγθεο.  Σν 
ΠΒΚ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ηα θηήξηα ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα. 

4.3 Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) 
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

4.4 ηε ζπκβαηηθή ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνχζα ΣΠ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
Όζνλ αθνξά ζηα πιηθά, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν πίλαθαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη 
ην θπηίν, ηα θαιψδηα πνπ αλαθέξνληαη θαη νη απηφκαηνη δηαθφπηεο, νη αγσγνί 
πξνζηαζίαο, νη ζεξκηθέο πξνζηαζίεο ησλ δηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ, νη ζσιήλεο 
πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ηα ειεθηξφδηα γείσζεο, νη αγσγνί πξνζηαζίαο, ηα 
πιηθά επίρσζεο ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα αλνηρζνχλ γηα ηελ ππφγεηα δηέιεπζε ησλ 
θαισδίσλ, ηα θαπάθηα ησλ θξεαηίσλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ 
(μπιφηππνο, ζθπξφδεκα C16/20, ζηδεξφο νπιηζκφο), ηα πιηθά απνθαηάζηαζεο ησλ 
εζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ (ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) ψζηε λα έξζνπλ 
ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή.   

4.4.1 Δπηπιένλ ζηε ζπκβαηηθή ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηερληθή 
έθζεζε πνπ ζα ζπληάμεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη 
ειιείςεηο ή ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη 
ηπρφλ θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΣΠ αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα, αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
ηνπ ζηαζκνχ. Ζ ηερληθή έθζεζε λα πεξηιακβάλεη θαη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.   

4.5 Ο Πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη φια ηα απνμεισζέληα 
πιηθά ζηελ Τπεξεζία.  

4.6 Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο ζα 
πξνεγεζεί ε παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζχκθσλα κε 
ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.  

5. ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ – ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

5.1 Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ζα παξαιάβεη: 

5.1.1  Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π. 

5.1.2  Σελ ππεχζπλε δήισζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ.   

5.1.3 Σελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζα ζπληάμεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ειιείςεηο ή ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ 
ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. Ζ ηερληθή έθζεζε λα πεξηιακβάλεη θαη 
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ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ θαη επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ.  

5.1.4 Σηο κεηξήζεηο γεηψζεσλ πνπ ζα γίλνπλ παξνπζία ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο.    

5.1.5 Σα απνμεισζέληα πιηθά ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θα μεπιμνήζει για ηον διασωπιζμό 
ηων αποξηλωθένηων ςλικών ζε εύσπηζηα και άσπηζηα. Επιπλέον θα 
μεπιμνήζει για ηη λογιζηική ηακηοποίηζη ηων αποξηλωθένηων ςλικών ζε 
ζςνηονιζμό με ηον μεπικό διασειπιζηή ηος κηηπίος.  

6. ΚΟΣΟ 

Α/Α Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Ποζό- 
ηηηα 

Σιμή 
μονάδαρ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ςνολική 
ηιμή 

(€, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

πληήξεζε ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
ζην ηαζκφ Ραληάξ 
Νν. 2 ζην Βαζηιηθφ 

Ζξαθιείνπ 

ηεκ 1 ……. ……. 

    ΤΝΟΛΟ ……. 

    
ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 

 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  04 Απρ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/68/93484/.565         
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

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

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

1 

Τπερεζίες ζσληήρεζες ηοσ ειεθηρηθού 
δηθηύοσ ζηολ ηαζκό Ραληάρ Νο. 2 ηοσ ΠΒΚ, 
ζηο Βαζηιηθό Ηραθιείοσ, ζύκθωλα κε ηελ 
Σετληθή Προδηαγραθή 

…………………… 

 
Υρόλος Παράδοζες Τπερεζηώλ: 
………………………………………………………………………………………..……… 
σλεκκέλα σποβάιιω: 
 

- Τπεύζσλε Γήιωζε, ζύκθωλα κε ηελ παράγραθο 2.2 ηες Σετληθής 
Προδηαγραθής 

 
Ηκεροκελία: ………………………... 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

 
……………………... 

 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
  

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  

 





πλεκκέλν 1 
ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (Γ1) 
 
         
    

 
 

  
 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  
 Τ Ν Σ Η Ρ Η  Η   Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ  Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ   Σ Ο   Σ Α Θ Μ Ο  

Ρ Α Ν Σ Α Ρ  Ν ο  2  ( Β Α  Ι Λ Ι Κ Ο  Η Ρ Α Κ Λ Δ Ι Ο Τ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      ΥΑΝΙΑ,   04      Οθη 21 
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 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Δ Ρ Γ Α Ι Ω Ν  Γ Δ Ι Ω  Δ Ω Ν   
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

1.1 Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ ζην ηαζκφ Ραληάξ Νν 2 ζην Βαζηιηθν Ζξαθιείνπ.  

 
1.2  Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 

HD384, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα αληίζηνηρα πξφηππα, ηελ παξνχζα  θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

2. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ ζέκαηνο.  

2.1.1  Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα. Θα 
πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν.  

2.1.2 Γηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ηελ 
πξνο ηνχην θαηάιιειε άδεηα (έκπεηξνπο κεραλνιφγνπο ή ειεθηξνιφγνπο 
κεραληθνχο θαη ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, κε πνιπεηή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε): 

2.1.2.1 ΠΓ108/2013 Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο, 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα. 

2.1.2.2 Ν.3289/2011 Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ 
επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη απαηηείηαη:  
Βεβαίσζε αλαγγειίαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Οηθείαο Πεξηθέξεηαο ζε 
κεραληθνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 6422/1934 δειαδή 
Μεραλνιφγνη, Ζιεθηξνιφγνη, Μεραλνιφγνη –Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί θαη 
Ναππεγνί παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη νη πηπρηνχρνη κεραληθνί ηερλνινγηθήο 
θαηεχζπλζεο εηδηθφηεηαο ειεθηξνινγίαο ή ηεο εηδηθφηεηαο ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο 
ειεθηξνινγηθήο θαηεχζπλζεο ή νη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, ν 
νπνίνο θαζίζηαηαη ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ 
πηπρηνχρσλ κεραληθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
Άδεηα ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε Α‟ εηδηθφηεηαο  απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 
νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  
Καηά ηα ινηπά φπσο αλαθέξνληαη ζην Π.Γ.108/2013 θαη ζην Ν. 3289/2011 
 

2.1.3 Γηαζέηνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ΙSO 9001:2015 ελ 
ηζρχ γηα ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο.  

2.2 Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα θαηαζέζνπλ ζηε 
θάζε ηεο πξνζθνξάο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα 
δειψλνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξάγξαθνπο 
2.1.1 έσο 2.1.3. θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνχζαο Σ.Π. 

2.3 Ζ επηινγή ζα γίλεη κφλν βάζεη ηηκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ν 
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ζα θιεζεί απφ ηελ Τπεξεζία λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 2.1.1 έσο 2.1.3, θαζψο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα 
φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνχζαο Σ.Π., 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζέκαηνο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο δελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ζα 
θιεζεί ν δεχηεξνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θ.ν.θ.  

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

3.1  Να θαηαζθεπαζηεί ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ Γεληθνχ 
Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ πνπ βξίζθεηαη ζην θηήξην Μ-927 
(Γελλεηξηνζηάζην). ην δηάγξακκα λα θαίλεηαη ε άθημε ηεο γξακκήο πνπ 
ειεθηξνδνηεί ηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ε δηαηνκή ηεο θαη νη αλαρσξήζεηο κε ηηο 
αληίζηνηρεο δηαηνκέο θαισδίσλ γηα ηνπο ππνπίλαθεο θαη αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ. 
Δπίζεο αλ νη θχξηνη πίλαθεο ησλ θηεξίσλ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) θαη  Μ-928 (Κηήξην 
Πξνζσπηθνχ) ηξνθνδνηνχλ ππνπίλαθεο λα γίλεη θάηη αλάινγν. Σν δηαγξάκκα λα 
απνηππσζεί ζε θφιια Α4, λα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν, πιαζηηθνπνηεκέλν, 
ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ Μ-927 ή/θαη δίπια ζηνλ θάζε θεληξηθφ πίλαθα ηνπ 
θηεξίνπ. Να γίλεη αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα. Ζ αξίζκεζε 
ζα είλαη πιαζηηθνπνηεκέλε θαη ζα επηθνιιεζεί πάλσ ζηνλ θάζε πίλαθα. Να 
θαηαζθεπαζηνχλ ζθαξηθήκαηα ησλ θηεξίσλ κε απνηχπσζε ηεο ζέζεο ησλ 
πηλάθσλ. Σα δηαγξάκκαηα θαη ηα ζθαξηθήκαηα λα απνζηαινχλ κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε kmarketaki@namfi.gr.  

3.2 ην θηήξην Μ-927 βξίζθεηαη ν Γεληθφο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο ηνπ 
ζηαζκνχ.  

 
ρήκα 1. 

3.3 ην ζρήκα 1, θαίλεηαη ε πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. Απφ ην κεηξεηή 
αλαρσξεί έλα θαιψδην 3Υ95+50mm2 πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ΓΠΥΣ ηνπ ζηαζκνχ. Ο 
αγσγφο PEN ζπλδέεηαη ζηε κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ ΓΠΥΣ. Δλψ ν αγσγφο 
πξνζηαζίαο μεθηλάεη απφ ηε κπάξα γείσζεο ηνπ ΓΠΥΣ   θαη θαηαιήγεη ζε ηνπηθφ 
ειεθηξφδην γείσζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε γείσζε αζθαιείαο.  

 
3.4 Να γίλεη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο πξνο ηνλ νπδέηεξν ζην 

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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ΓΠΥΣ. 
 
3.5 Να πξνζηεζνχλ ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο ηα νπνία λα 

ζπλδεζνχλ κε ην πθηζηάκελν ηνπηθφ ειεθηξφδην, κε αγσγφ γείσζεο γπκλφ ράιθηλν 
πνιχθισλν 50 mm2. Να πξνζηεζνχλ ηφζα ειεθηξφδηα ψζηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο 
γείσζεο λα είλαη ≤1 Ohm (κέηξεζε ζε ζεξηλή πεξίνδν). Να ηνπνζεηεζεί εηδηθφ 
θξεάηην γείσζεο θαη λα θέξεη ηε ζρεηηθή ζήκαλζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν 
έιεγρνο ηεο γείσζεο.  Δάλ ν έιεγρνο ηεο γείσζεο είλαη εθηθηφο απφ άιια θξεάηηα 
πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ή απφ πθηζηάκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ 
απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά θξεάηηα γείσζεο. 

 
3.6 ην Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο (ΓΠΥΣ) ζρεδφλ φιεο νη 

αλαρσξήζεηο πξνο ηνπο ππνπίλαθεο είλαη θαιψδηα ηεηξαπνιηθά –δελ ππάξρεη 
αγσγφο πξνζηαζίαο. Να ειεγρζνχλ φιεο νη αλαρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
εληνπηζηνχλ πνηεο απφ απηέο δελ έρνπλ πεληαπνιηθφ θαιψδην θαη λα πξνζηεζεί 
αγσγφο πξνζηαζίαο. 

 
3.7 Δπηπιένλ ζε θάπνηα θαιψδηα πνπ δελ ππάξρεη αγσγφο 

πξνζηαζίαο, ππάξρεη  αγσγφο κε θίηξηλν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
νπδέηεξνο, λα γίλεη ε ζρεηηθή ζήκαλζε. Δπίζεο ζε νπνηνδήπνηε πίλαθα ν 
νπδέηεξνο δελ έρεη ην πξνβιεπφκελν ρξψκα λα ζεκαλζεί.  
 

3.8 Δηδηθφηεξα ε αλαρψξεζε πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηνπ Ζ/Ε πνπ γίλεηαη 
κε θαιψδην δηαηνκήο 4 mm2 λα αληηθαηαζηαζεί κε θαιψδην δηαηνκήο 5Υ10mm2. 
Δπηπιένλ ζηνλ ππνπίλαθα ηνπ Ζ/Ε λα γίλεη εγθαηάζηαζε πξνζηαζίαο ησλ ιπρληψλ 
θαη λα ηξνθνδνηεζνχλ κεηά ηε δηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο.   

3.9 Σα θαιψδηα φπνπ αληηθαζίζηαληαη εληφο θηεξίνπ θαη δελ ππάξρεη 
ζσιήλαο φδεπζεο λα ηνπνζεηνχληαη εληφο επίηνηρνπ δηακνξθψζηκνπ θπκαηνεηδή 
ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθηνχ ηχπνπ CONFLEX ΚΟΤΒΗΓΖ) ή 
επζχγξακκνπ ζσιήλα (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ COΝDUR ΚΟΤΒΗΓΖ).  

3.10 Ζ ειεθηξηθή γξακκή πνπ αλαρσξεί απφ ην ΓΠΥΣ ηνπ ζηαζκνχ 
(θηήξην Μ-927), γηα λα ηξνθνδνηήζεη ην θηήξην Μ-928 (θηήξην πξνζσπηθνχ), 
πξνζηαηεχεηαη απφ απηφκαην δηαθφπηε εληάζεσο 100 Α. Έλα ηκήκα απηήο ηεο 
γξακκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα πνπ νδεχεη  απφ ην ΓΠΥΣ έσο έλα κεηαιιηθφ 
θπηίν εζσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-927, έρεη δηαηνκή 3Υ16 mm2. Να απνζπλδεζεί θαη 
λα απνμεισζεί ην ηκήκα απηφ. Σα θαιψδηα 3(2Υ25)+25 mm2 πνπ αλαρσξνχλ απφ 
ην κεηαιιηθφ θπηίν, λα απνζπλδεζνχλ.  

3.11 Σν κεηαιιηθφ θπηίν λα απνμεισζεί. ηε ζέζε ηνπ λα ηνπνζεηεζεί 
πίλαθαο κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP41 θαη κεραληθή αληίζηαζε ΗΚ10 (αδηαθαλή 
πφξηα) πνπ λα πεξηιακβάλεη έλα απηφκαην δηαθφπηε 100 Α, 36kA. Σν κεηαιιηθφ 
κέξνο ηνπ πίλαθα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειεθηξνιπηηθά ραιχβδηλν 
κεηαιιηθφ έιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. Σν βάζνο, ην πιάηνο θαη ην χςνο 
ηνπ πίλαθα λα είλαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ. Μεηαιιηθφ πιαίζην 
ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ εξκαξίνπ θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ζηήξημε ηεο 
πφξηαο. Ζ ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ 
κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ θαη ην θιείζηκν ηεο ζα είλαη αζθαιέο. Ζ κεηαιιηθή πιάθα ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ εξκαξίνπ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπξνζηηλφ θάιπκκα ηνπ πίλαθα. Γηα φια ηα μερσξηζηά 
ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
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ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηε γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ ηνπ. ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ. πφξηεο) ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γεηψζεσο).  

3.12 ηε ζέζε ηνπ θαισδίνπ 3Υ16mm2 λα ηνπνζεηεζεί  θαιψδην 
3Υ50+25+25 mm2, λα ζπλδεζεί ζην ΓΠΥΣ θαη ζηελ είζνδν ηoπ λένπ πίλαθα πνπ 
αληηθαηέζηεζε ην κεηαιιηθφ θπηίν. Ζ φδεπζε ηνπ θαισδίνπ 3Υ50+25+25 mm2 απφ 
ην ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) έσο ην λέν πίλαθα (θηήξην Μ-927) λα γίλεη εληφο 
κεηαιιηθήο ζράξαο κε θαπάθη ή εληφο ζσιήλα πξνζηαζίαο θαισδίσλ. Σα 
πθηζηάκελα θαιψδηα 3(2Υ25Α)mm2 θαη ν νπδέηεξνο λα ζπλδεζνχλ ζην λέν πίλαθα. 
Δπηπιένλ λα πξνζηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο 25  mm2 (γπκλφο ράιθηλνο 
πνιχθισλνο) νπνίνο λα ζπλδεζεί ζηε κπάξα γείσζεο ηνπ λένπ πίλαθα (θηήξην Μ-
927) θαη ζα νδεχζεη ππφγεηα κέρξη ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 (λα 
ζπλδεζεί ζηε κπάξα γείσζεο ηνπ).    

 

3.13 ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 λα αληηθαηαζηαζεί o γεληθφο 
δηαθφπηεο πνπ είλαη αζθαιεηναπνδεχθηεο 100Α, κε απηφκαην δηαθφπηε εληάζεσο 
3Υ100Α, 25 kA κε καγλεηνζεξκηθή πξνζηαζία. Σα θαιψδηα 3(2Υ25) πξηλ απφ ηελ 
άθημε ηνπο ζηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928 έρνπλ ζπλδεζεί («καηηζηεί»). Να 
γίλεη δηφξζσζε, ψζηε ε ζχλδεζε («κάηηζε») λα γίλεη κε άξηην θαη ζσζηφ ηερληθά 
ηξφπν.  Να αληηθαηαζηαζεί ν αζθαιεηναπνδεχθηεο 80 Α, κε απηφκαην δηαθφπηε 
εληάζεσο 3Υ80 Α, 25 kA.   

 

3.14 Να πξνζηεζεί ζεξκηθή πξνζηαζία ζηε δηάηαμε δηαθνξηθνχ 
ξεχκαηνο εληάζεσο 40Α. Να απνμεισζεί ν αγσγφο πξνζηαζίαο 16 mm2 πνπ 
ζπλδέεη ηε κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα κε ηνλ αγσγφ θαζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηνπ θηεξίνπ. Ζ ζχλδεζε λα γίλεη κε αγσγφ δηαηνκήο 
ηνπιάρηζηνλ 25 mm2.  

 

3.15 ην κεξηθφ πίλαθα (2ν ) ηνπ θηεξίνπ Μ-928 πνπ ειεθηξνδνηείηαη 
απφ ηνλ θχξην πίλαθα ηνπ θηεξίνπ Μ-928, λα αληηθαηαζηαζεί ν γεληθφο δηαθφπηεο 
πνπ είλαη αζθαιεηναπνδεχθηεο, κε απηφκαην δηαθφπηε ίδηαο εληάζεσο κε ηνλ 
αζθαιεηναπνδεχθηε, λα εγθαηαζηαζνχλ θαηάιιειεο θιέκκεο-κπάξα γείσζεο θαη 
λα γίλνπλ νη αλάινγεο ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ, λα απνμεισζνχλ ηπρφλ πιηθά ηνπ 
πίλαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ δχν ζεξκηθέο 
πξνζηαζίεο εληάζεσο 40 Α θαη 63 Α  ζε θάζε κία απφ ηηο δχν δηαηάμεηο δηαθνξηθνχ 
ξεχκαηνο αληίζηνηρα.  

 
3.16  Οκνίσο ε αλαρψξεζε απφ ηνλ ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) γηα ηνλ 

πίλαθα θσηηζκνχ θαη θίλεζεο ηνπ θηεξίνπ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) γίλεηαη κε θαιψδην 
ρσξίο αγσγφ πξνζηαζίαο. Να πξνζηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο θαζφιε ηελ φδεπζε 
ηνπ θαισδίνπ, δειαδή απφ ην ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927) έσο ην πίλαθα θσηηζκνχ θαη 
θίλεζεο ηνπ θηεξίνπ Μ-924 αλάινγεο δηαηνκήο. Δπίζεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη 
αζθαιεηναπνδεχθηεο κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ίζεο εληάζεσο κε ηνπο 
πθηζηάκελνπο.  

 

3.17 ηνλ πίλαθα ξαληάξ ηνπ θηεξίνπ Μ-924 (Γηνηθεηήξην) πνπ 
ηξνθνδνηείηαη απφ μερσξηζηή παξνρή απφ ην ΓΠΥΣ (θηήξην Μ-927), λα αιιάμνπλ 
ζέζε νη πθηζηάκελνη απαγσγνί θεξαπληθψλ ξεπκάησλ, λα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ ηε 
δηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο.    
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3.18 Ο αγσγφο πξνζηαζίαο φπνπ νδεχεη εζσηεξηθά ησλ θηεξίσλ λα 

πξνζηαηεχεηαη εληφο επίηνηρνπ δηακνξθψζηκνπ θπκαηνεηδή ζσιήλα ή άθακπηνπ 
βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθηνχ ηχπνπ CONFLEX ΚΟΤΒΗΓΖ) ή επζχγξακκνπ 
ζσιήλα (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ COΝDUR ΚΟΤΒΗΓΖ) ή ηζνδχλακνπ. Να γίλεη 
ζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ φηη πεξηέρνπλ αγσγφ πξνζηαζίαο.   

 

3.19 Ο αγσγφο πξνζηαζίαο εμσηεξηθά λα νδεχεη ππφγεηα. ην ίδην 
ραληάθη λα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ απφ 
πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) DN125.  Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο 
ππφγεηνο ζσιήλαο ζα ζπλδέεη ηα θηήξηα Μ-927 (απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη 
Μ-924 (έσο ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη έλαο ππφγεηνο ζσιήλαο ζα ζπλδέεη ηα 
θηήξηα Μ-927 (απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ) θαη Μ-928 (έσο ην εζσηεξηθφ ηνπ 
θηεξίνπ). Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζα θιείζνπλ κε επηζηφκηα ψζηε λα παξακείλνπλ 
θαζαξνί γηα κειινληηθή ρξήζε.  
 

3.20 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζσιήλα 
HDPE λα δηαλνηρζεί ηάθξνο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.  
 

3.21 Αξρηθά vα γίλεη ε ράξαμε ηεο λέαο φδεπζεο ησλ δηθηχσλ ζε 
ζπλελλφεζε θαη κε ηελ Τπεξεζία, θαη ζηε ζπλέρεηα ν πάξνρνο λα πξνβεί ζηνλ 
αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο δηέιεπζεο άιισλ δηθηχσλ ΟΚΩ. Ζ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εθζθαθψλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν.  
 

3.22 Ζ θνπή ησλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα ή άζθαιην λα γίλεη κε 
αξκνθφθηε.  
 

3.23 Σα ηνηρψκαηα ηνπ ραληαθηνχ λα είλαη νπζησδψο θαηαθφξπθα θαη ν 
ππζκέλαο νκαιφο θαη ρσξίο αηρκεξέο πξνεμνρέο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζσιήλα λα γίλεηαη πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ κέρξη 
χςνπο 10 cm απφ ηνλ ππζκέλα κε ρνλδξφθνθθε άκκν ιαηνκείνπ, θαζαξή θαη 
απαιιαγκέλε απφ πγξαζία θαη ραιίθηα, θνπαληζκέλε ψζηε λα γίλεη ζπκπαγήο. Δλ 
ζπλερεία λα ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο πξνζηαζίαο θαη δίπια ν ζσιήλαο HDPE, λα 
δηαζηξψλεηαη δεχηεξν ζηξψκα άκκνπ, ζηαδηαθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
ζσιήλα ψζηε λα απνθεπρζεί αζχκκεηξε θφξηηζε θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ αγσγνχ. Σν 
πάρνο ηεο άκκνπ πάλσ απφ ην ζσιήλα λα είλαη 10 cm. Πάλσ ζην ζηξψκα απηφ 
λα ηνπνζεηεζνχλ ηζηκεληφπιαθεο, πάρνπο 3 cm θαη δηαζηάζεσλ 25Υ50 cm 
αλαινγίαο ηζηκέληνπ 200 ριγξ/θ.κ. ε κία παξαπιεχξσο ηεο άιιεο, ρσξίο δηάθελα. 
Αθνινχζσο λα δηαζηξψλεηαη ηξίην ζηξψκα άκκνπ, σο παξαπάλσ, πάρνπο 15 cm. 
Πάλσ ζην ζηξψκα απηφ λα ηνπνζεηείηαη θαζ‟ φιν ην κήθνο δηθηπσηφ πιαζηηθφ 
ζήκαλζεο κε ρξψκα θφθθηλν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ ραληαθηνχ. Σν 
ππνιεηπφκελν βάζνο κέρξη ηελ επηθάλεηα ζπκπιεξψλεηαη κε θαηάιιεια πιηθά 
επηρσκάησλ κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ε νπνία δηέξρεηαη θαηά 100% απφ ην 
θφζθηλν βξφρνπ 25 mm. Σν πιηθφ ηεο επαλεπίρσζεο ζπκππθλψλεηαη ψζηε λα 
δέρεηαη ηα θνξηία πνπ πξνβιέπνληαη λα δηέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ηάθξνπ 
ρσξίο λα παξακνξθψλεηαη. Σα πεξηζζεχκαηα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα 
απνκαθξχλνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη ζε πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο.  

  
3.24 ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα λα γίλεη 
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εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο 0,15 m, θάησ απφ ηελ 
θάησ γελέηεηξα ηνπ ζσιήλα θαη 0,15 m, πάλσ απφ ηελ πάλσ γελέηεηξα ηνπ 
ζσιήλα θαη γηα φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο, νπιηζκέλν κε εζράξα Φ8/20  απφ 
ράιπβα  S500, πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ζσιήλα. Να ηνπνζεηεζεί δηθηπσηφ πιαζηηθφ 
ζήκαλζεο κε ρξψκα θφθθηλν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ ραληαθηνχ. ηε 
ζπλέρεηα λα γίλεη επίρσζε ηνπ ράλδαθα κε πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΠΣΠ 0-150, πνπ 
λα ζπκππθλσζεί κέρξη ηε ζηάζκε απφ ηελ νπνία μεθηλάεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
δαπέδνπ ζηηο ζηξψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ (ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ 
νδφζηξσκα). Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο λα πεξηθξάζζνληαη νη ρψξνη ησλ 
νξπγκάησλ θαη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζήκαηα θαη ηπρφλ αλαιάκπνληεο 
θαλνί γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.  
 

3.25 Να γίλεη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ έμσ 
απφ ηα θηήξηα θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο. Ζ ζηεθάλε-πιαίζην ηνπ 
θαιχκκαηνο λα παθηψλεηαη θαηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ θξεαηίσλ, έηζη ψζηε ε φιε 
θαηαζθεπή (ηνπ θξεαηίνπ) λα είλαη απφιπηα ζηεγαλή. ε φια ηα θξεάηηα λα γίλεη 
δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιήλσλ. Σα θξεάηηα πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ επί ησλ νδνζηξσκάησλ, (θαζψο θαη ζην έξεηζκα απηψλ), ε άλσ 
επηθάλεηά ησλ (ζθπξφδεκα θαη θάιπκκα) λα είλαη ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν κε ηελ 
άλσ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο, (ή αληηζηνίρσο ηνπ εξείζκαηνο), ρσξίο λα 
παξνπζηάδεηαη ε παξακηθξή αληζνζηαζκία (ζθαινπάηη ή/θαη βαζνχισκα). Σα 
θξεάηηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εθηφο νδνζηξψκαηνο ή εξείζκαηνο νδνχ, λα 
θαηαζθεπάδνληαη πεξίπνπ θαηά 10cm πςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ 
εδάθνπο. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, ε πιήξσζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ησλ 
παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο θαη ησλ θξεαηίσλ επαλεπηρψλεηαη κε άκκν ιαηνκείνπ θαη 
απνθαζίζηαηαη ε θπζηθή ή ηερλεηή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ αξρηθή ηεο 
θαηάζηαζε.  
 

3.26 Γηα ηελ επίζηεςε ησλ θξεαηίσλ ηνπνζεηνχληαη-ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηεηξάγσλα θαιχκκαηα, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε 
ζήκαλζε CE, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D400 εάλ είλαη πάλσ ζην νδφζηξσκα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πθηζηάκελα θξεάηηα εθφζνλ απηφ 
είλαη δπλαηφ.  
 

3.27 Να πξνζηεζνχλ εληζρπηηθά ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο θαη ζηα 
θηήξηα Μ-924 θαη Μ-928 ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Δ» θαη λα γίλεη κέηξεζε ηεο γείσζεο. 
Να ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία αλά θηήξην. Δπίζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο γείσζεο 
λα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα γείσζεο. Να γίλεη κέηξεζε ηεο γείσζεο. Δάλ ν 
έιεγρνο ηεο γείσζεο είλαη εθηθηφο απφ άιια θξεάηηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ή 
απφ πθηζηάκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζέκαηνο, δελ απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά θξεάηηα γείσζεο. 

 

3.28 Να ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ηζνδπλακηθά φια ηα ζπζηήκαηα 
γείσζεο, ηεο αληηθεξαπληθήο θαη νπνηαζδήπνηε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ησλ 
θηεξίσλ.  Να ειεγρζεί ε ζπλέρεηα ηεο γείσζεο θαη φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα λα 
απνθαηαζηαζεί.  

 

3.29 Να ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, νη απαγσγνί 
ππέξηαζεο ηχπνπ Σ1+Σ2/4p, Σ2/4p, Σ3/4p, νη απαγσγνί ππέξηαζεο ηχπνπ BNC, 
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νη απαγσγνί πξνζηαζίαο ηειεθσληθψλ θαισδίσλ, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο 
δηθηχνπ δεδνκέλσλ, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο ηξνθνδνζίαο θακεξψλ, νη δηπνιηθνί 
απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ γηα δίθηπα DC έσο 60V γηα πξνζηαζία 
ηξνθνδνηηθψλ DC, νη απαγσγνί πξνζηαζίαο αζχξκαησλ θεξαηψλ επαθήο Ν, θαη νη 
απαγσγνί πξνζηαζίαο TV.  

 

3.30 Να γίλνπλ ζπζθίμεηο ζηνπο πίλαθεο.  
 

4. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 

4.1 Όια ηα πιηθά λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο, ηππνπνηεκέλα πξντφληα επθήκσο γλσζηψλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε 
θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 

4.2 Να θέξνπλ ηε ζήκαλζε „CE” θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο 
νξγαληζκνχο 

4.2.1 CEN/CENELEC 

4.2.2 Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

4.2.3 Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο(DIN) 

4.2.4 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

4.3  Δηδηθφηεξα γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο λα είλαη ζχκθσλνη κε 
ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά: Σάζε κφλσζεο 1000 V, νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 
500V, 50Hz, θιάζε κφλσζεο C, δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 20.000 ρεηξηζκνί 
δεχμεο ή δηαθνπήο. 

4.4 Σα θαιψδηα λα είλαη Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.), κε νλνκαζηηθή ηάζε 
κέρξη 1000 V. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε 
ηνλ θψδηθα ζήκαλζεο θαισδίσλ θαη κεκνλσκέλσλ αγσγψλ Υ.Σ. ζχκθσλα κε ηελ 
CENELEC (HD 361 “χζηεκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ θαισδίσλ” θαη ΔΛΟΣ 410). Σα 
απνδεθηά πιηθά ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ΔΛΟΣ<HAR>, ε νπνία ζεκαίλεη 
“ελαξκνληζζείο αγσγφο ή θαιψδην θαηά CENELEC” θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπο 
ειέγρεηαη ζπλερψο. Γεληθά ηα απνδεθηά πιηθά πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ηνπ 

εζληθνχ θνξέα ηππνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ΔΛΟΣ ⊳HAR⊲, NF ⊳HAR⊲, 

BS ⊳HAR⊲ θ.ιπ. πγθεθξηκέλα, ν ηχπνο θαισδίσλ λα είλαη θαιψδηα ηχπνπ E1VV-
U, -R, -S (ΝΤΤ),  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 600 / 1000 V κε κφλσζε καλδχα απφ PVC. 

4.5 Ο ράιθηλνο πνιχθισλνο αγσγφο, δηαηνκήο 25 mm2 λα είλαη 
εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλνο θαηά BS-DIN-EOT-NF-EN 50164-1 & 2.  

4.6 Σα ειεθηξφδηα γείσζεο λα είλαη ράιθηλα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Δ, 
εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλα θαηά BS-DIN-ELΟT-NF-EN 50164 1 & 2. 

4.7 Ο ζσιήλαο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ εληφο ησλ θηεξίσλ λα 
είλαη άθακπηνο ή/θαη δηακνξθψζηκνο θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) βαξέσο ηχπνπ, 
θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ΔΛΟΣ EN 61386 απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν 
ζεξκνπιαζηηθφ U-PVC ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS).  

4.8 Ο ππφγεηνο ζσιήλαο πξνζηαζίαο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ λα είλαη 
HDPE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο κε πξνεγθαηεζηεκέλν νδεγφ θαισδίσλ (αηζαιίλα), 
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θαηά ΔΛΟΣ EN 61386 ζπκκνξθσκέλνο κε ηελ νδεγία 2014/35/EE (LVD), 
2011/65/EE (RoHS). Δπηπιένλ λα κελ απνηειεί ειθπζηηθή ηξνθή γηα ηξσθηηθά 
(European Patent EP2698792), λα πεξηέρεη απσζεηηθφ ηξσθηηθψλ ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ ηνίρσκα. 

4.9 Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1 mm. Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα 
ζπλνδεχνληαη θαη κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζρεκαηηζκνχ ή ζηεξίμεψο ησλ 
(θακπχιεο, ζπζηνιέο, δηαθιαδψζεηο, νξζνζηάηεο, βξαρίνλεο ζηεξίμεσο θιπ.) 
επίζεο γαιβαληζκέλα. 

 

5. ΓΗΑΦΟΡΑ 

5.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ είλαη αθφκα θαη ηα παξαθάησ:  

5.1.1 Ζ απφδνζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαζαξνχ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.   

5.1.2 Ζ πξνζθφκηζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαη 
δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ γηα ηηο κεηξήζεηο.  

5.1.3 Ζ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
κέζσλ  (εηδηθψλ νρεκάησλ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.   

5.1.4 Ζ απνθαηάζηαζε θζνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε ηνίρνπο, 
δάπεδα, επηθάλεηεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ (πεδνδξφκηα, δάπεδα απφ ζθπξφδεκα, 
αζθαιηηθφ νδφζηξσκα).  

5.1.5 Ζ ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν σο πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 

5.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ 
ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο αλάγθεο.  Σν 
ΠΒΚ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ηα θηήξηα ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα. 

5.3 Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) 
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

5.4 ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνχζα ΣΠ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 
Όζνλ αθνξά ηα πιηθά, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν πίλαθαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην 
θπηίν, ηα θαιψδηα πνπ αλαθέξνληαη θαη νη απηφκαηνη δηαθφπηεο, νη αγσγνί 
πξνζηαζίαο, νη ζεξκηθέο πξνζηαζίεο ησλ δηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ, νη ζσιήλεο 
πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ηα ειεθηξφδηα γείσζεο, νη αγσγνί πξνζηαζίαο, ηα 
πιηθά επίρσζεο ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα αλνηρζνχλ γηα ηελ ππφγεηα δηέιεπζε ησλ 
θαισδίσλ, ηα θαπάθηα ησλ θξεαηίσλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ 
(μπιφηππνο, ζθπξφδεκα C16/20, ζηδεξφο νπιηζκφο), ηα πιηθά απνθαηάζηαζεο ησλ 
εζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ (ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) ψζηε λα έξζνπλ 
ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή.   

5.4.1 Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηερληθή 
έθζεζε πνπ ζα ζπληάμεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη 
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ειιείςεηο ή ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη 
ηπρφλ θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΣΠ αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα, αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
ηνπ ζηαζκνχ. Ζ ηερληθή έθζεζε λα πεξηιακβάλεη θαη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.   

5.5 Ο Πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη φια ηα απνμεισζέληα 
πιηθά ζηελ Τπεξεζία.  

5.6 Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηακνξθώζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε, παξάιιεια κε ηελ 
ΣΠ, ηνλ ρώξν, ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ινηπνύο 
παξαγόληεο πνπ ηπρόλ επεξεάδνπλ ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ ζέκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη απηόο πνπ ζα αλαθεξπρζεί 
κεηνδόηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα θαηόπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ 
νηθνλνκηθή αμίσζε πέξαλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ.   

5.7 Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο ζα 
πξνεγεζεί ε παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζχκθσλα κε 
ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.  

6. ΠΑΡΑΛΑΒΖ -ΌΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ – ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

6.1 Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ζα παξαιάβεη: 

6.1.1  Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π. 

6.1.2  Σελ ππεχζπλε δήισζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ.   

6.1.3 Σελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζα ζπληάμεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ειιείςεηο ή ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ 
ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. Ζ ηερληθή έθζεζε λα πεξηιακβάλεη θαη 
ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ θαη επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ.  

6.1.4 Σηο κεηξήζεηο γεηψζεσλ πνπ ζα γίλνπλ παξνπζία ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο.    

6.1.5 Σα απνμεισζέληα πιηθά ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα κεξηκλήζεη γηα ην δηαρσξηζκό 
ησλ απνμεισζέλησλ πιηθώλ ζε εύρξεζηα θαη άρξεζηα. Δπηπιένλ ζα 
κεξηκλήζεη γηα ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ απνμεισζέλησλ πιηθώλ ζε 
ζπληνληζκό κε ην κεξηθό δηαρεηξηζηή ηνπ θηεξίνπ.  

6.2 Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  
ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α Πεξηγξαθή  Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζό- 
ηεηα  

Σηκή 
κνλάδαο 

πλνιηθή 
ηηκή 

1 

πληήξεζε ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
ζην ηαζκφ Ραληάξ 
Νν 2 ζην Βαζηιηθφ 
Ζξαθιείνπ 

ηεκ 1 13.000 13.000 

    ΤΝΟΛΟ 13.000 
 

    Αζκρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν    Γηεπζπληήο Γ΄Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
 
 
 
Αηθ. Μαξθεηάθε 
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 
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