
 

 

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

Πίλαθαο Απνδεθηώλ  ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/198/95459                        
     .1247             
     Υαληά, 29 Ινπι 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο 
Δπηζθεπήο Ηρνκόλσζεο Κηεξίνπ) 

 
ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 431/22 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ θαη 
    
  β. Σν (ε) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν, λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
«Παξνρή Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο Ηρνκόλσζεο Σαβαληνύ ζην Γσκάηην ηεο 
Γελλήηξηαο ζην Κηήξην Μ-940 ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.4 (ΡΑ4)», ζηε Θήξα.  
 
 2.  Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ελόο (1) κήλα από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
 3.  Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00 €), ρσξίο ΦΠΑ. 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 
118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 19 Απγνύζηνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο  
κπνξεί λα απνζηείιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε δηεύζπλζε: 
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Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Κάζε ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηα 
έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 
 
 6. Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη 
ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν ζα απνξξίπηεηαη σο κε 
θαλνληθή. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν 
ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 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. 
 
 8. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ ΓΠ/Γ΄Κ/ΠΒΚ, ηειέθ.: 28210-26775 θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ (email): tm.prom@namfi.gr. 
 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις
mailto:tm.prom@namfi.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ-Α΄Κ/ΡΑ4-Γ΄Κ/ΓΠ 





 
 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  29 Ινπι 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/198/95459/.1247         

 
ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……/2022 

     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ επηζθεπήο ερνκόλσζεο ηαβαληνύ ζην δσκάηην 
ηεο γελλήηξηαο ζην Κηήξην Μ-940 ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.4 (ΡΑ4) ηνπ ΠΒΚ, ζηε 
Θήξα. 
  
 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 εηαηξία …………………., κε ΑΦΜ …………………., δηα ηνπ 

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

ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……../…………/……./…… 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή 
ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ……………….., κε ΑΦΜ 
……………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 
επηζθεπήο ερνκόλσζεο ηαβαληνύ ζην δσκάηην ηεο γελλήηξηαο ζην Κηήξην Μ-940 
ζηνλ ΡΑ4 ηνπ ΠΒΚ, ζηε Θήξα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο 
πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 2. Σν θόζηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
…………….. επξώ (……………€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί έσο εληόο ………. (….) εκεξώλ 
από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή ππεξεζηώλ 

 
1. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ. 
 

 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή απνξξίςεη ηηο ππεξεζίεο, 
αλαγξάθνληαη νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο 
απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο – Κήξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ 

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

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

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

 

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

 
 β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 

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

 
 γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 
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 δ. 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 έθπησηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην δηθαηνινγνύλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ 

πεξίπησζε 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 Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ Κ, 

κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 

  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
  β. Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηώλ (κε κέξηκλα ηνπ 
ΠΒΚ/ΡΑ4). 
 

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 αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ. 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
 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 
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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. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη 
νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ. 
  
 4. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη 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. 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ 
 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζύληξηα Γ΄ Κ 

 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1»  Σερληθή Πεξηγξαθή 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
& ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
       29 Ινπι 22 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/198/95459/.1247  
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) αθνξά ζηηο εξγαζίεο επηζθεπήο 
ερνκφλσζεο ηαβαληνχ δσκαηίνπ γελλήηξηαο ζην θηίξην Μ-940 ζην ΡΑ4 ζηε 
Θήξα .   

 

2. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 Όιεο νη πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ΣΠ εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ, νθείιεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο 
νπνίεο 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 ζηελ έληερλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο 
λα έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ νηθνλνκηθή 
αμίσζε. 

 

3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Πξνεξγαζίεο – πγθέληξσζε πιηθψλ 

 Απνμήισζε παιαηάο ερνκφλσζεο 

 Καζαηξέζεηο ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (Πιάθαο – 
Γνθψλ – Τπνζηπισκάησλ) 

 Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ 

 Σνπηθή απνθαηάζηαζε ζθπξνδέκαηνο – νπιηζκψλ δαπέδνπ θαη 
επηθάιπςεο ηνηρνπνηίαο φινπ ηνπ δσκαηίνπ κε επηζθεπαζηηθφ πιηθφ  

 Σνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γπςνζαλίδαο ζην ηαβάλη θαη ζηνλ 
ηνίρν πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο 

 Σνπνζέηεζε γπςνζαλίδαο ηχπνπ αλζπγξή, ζηηο αληίζηνηρεο 
επηθάλεηεο ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ 
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 Δπέλδπζε ησλ αλζπγξψλ γπςνζαλίδσλ κε ερνκνλσηηθή κεκβξάλε 
πςειήο ππθλφηεηαο (πάρνο κεγαιχηεξν ησλ 2,5mm θαη ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 
5 kg/m2) 

 

 Σνπνζέηεζε επί ηνπ ερνκνλσηηθνχ πιηθνχ γπςνζαλίδαο 1,25 εθ. 

 Δπηθάιπςε κε αζηάξη ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ 

 Βαθή κε πιαζηηθφ ρξψκα ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ 

 
4.  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα θαη 
ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη 
πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ : 
 

 

 ΔΛΟΣ ΔΝ σο θάησζη πίλαθαο: 

α/α  ΔΛΟΣ ΔΝ Πεπιγπαθή 

ΔΝ 388 Protective gloves against mechanical risks – Γάληηα 
πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΝ 397 Industrial safety helmets – Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

ΔΝ ISO 20345 Personal protective equipment – safety footwear – 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

ΔΝ 165 Personaleyeprotection – Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
καηηψλ 

 

 ΔΛΟΣ ΣΠ  σο θάησζη πίλαθαο: 

α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

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

1501-03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηεξίσλ 

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 

1501-03-07-10-02 Ηρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο 

1501-03-07-10-03 Φεπδνξνθέο κε ηλνηζηκεληνζαλίδεο 
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13914.01 ΔΛΟΣ ΔΝ ρεδηαζκφο, πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή εμσηεξηθψλ θαη 
εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ – Δμσηεξηθά επηρξίζκαηα 

 
 
5. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 
 α.  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  (1)   Οη θαηαζθεπέο ζα είλαη ζηηβαξέο θαη θαιαίζζεηεο ζχκθσλεο κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο, ζπκκνξθσκέλεο ζηελ παξνχζα ΣΠ, ρσξίο 
πξφρεηξεο ιχζεηο. 

  (2)  Διαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ππέζηε δεκηέο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

  (3)  Ο αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα θέξεη ηελ απφιπηε θαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ελδερνκέλσο 
λα πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

  (4)  Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
αλάδνρνο ζα είλαη έκπεηξν, ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο εξγαζίαο απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο θαη ζα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ αληίζηνηρν 
αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

  (5)  ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, ζα πεξηιακβάλνληαη 
φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ, αιιά θαη φιεο νη 
απαηηνχκελεο κηθξφηεξεο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε 
πεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

  (6)  Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή, ν 
αλάδνρνο ζα θξνληίδεη νη ρψξνη ηνπ θηεξίνπ λα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ 
θάζε άρξεζην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

  (7)  Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν δηάζηεκα απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηνλ 
αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ, ιφγσ θαηξηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ, ε εξγαζία ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη αδχλαηε ή επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε πνηφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ.  

  (8)  Όπνπ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 
ζα γίλνληαη δεθηέο πηζηνπνηήζεηο βάζεη ΔΝ αιιά θαη έγθπξσλ Δζληθψλ 
Καλνληζκψλ (ΔΛΟΣ, BS θ.ιπ.) 

  (9)  Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζα γίλεη εθάπαμ, κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαη αθνχ πξψηα παξαιεθζεί απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπ. 
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   β.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

   Όια ηα πιηθά θη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ, ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο 
πνηφηεηαο, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ. Δηδηθφηεξα, ζα 
αλαθέξνπλ φλνκα θαηαζθεπαζηή, ρψξα πξνέιεπζεο, κνληέιν θαη αξηζκφ 
θαηαιφγνπ. Θα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, θακπχιεο απφδνζεο, 
ραξαθηεξηζηηθέο ζηαζεξέο, θηι θαζψο θαη ηπρφλ απνθφκκαηα θαηαιφγσλ κε 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

 
 
6. ΥΔΓΙΑ  
 
 Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
ησλ παξαπάλσ, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 Σα ζρέδηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο έρνπλ 
φπσο παξαθάησ: 
 
 

 
 
Υ – 1:  Σνκή ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ – ηξφπνο αλάξηεζεο ζην ηαβάλη 
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7. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην ηαβάλη 
ηνπ δσκαηίνπ ηεο γελλήηξηαο ζην ΡΑ4, ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 
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Δικ – 1,2,3:  Σαβάλη δσκαηίνπ γελλήηξηαο 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

8. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ 
θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εξγαζία. Οη εξγαζίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζε ζεηξά πνπ ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επίβιεςε θαη 
αλαιφγσο ησλ ηξερνπζψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο. 

 8.1 Πποεπγαζία – ςγκένηπυζη ςλικών   

 Ο αλάδνρνο, αθνχ εμαζθαιίζεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζα πξνβεί ζηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο πξνκήζεηαο 
θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε λήζνο 
Θήξα, ιφγσ απφζηαζεο θαη ζεξηλήο πεξηφδνπ.   

 8.2 Αποξήλυζη παλαιάρ ησομόνυζηρ  

 Σα παιαηά ηεκάρηα ερνκφλσζεο ζα απνμεισζνχλ απφ ηελ ηνηρνπνηία κε 
πξνζνρή θαη ζα ζπγθεληξσζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επηηξνπή 
επίβιεςεο. Οη εξγαζίεο απνμήισζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζηνλ ππάξρνληα 
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ δσκαηίνπ.   

 8.3. Καθαιπέζειρ επισπιζμάηυν - αθπών ζκςποδεμάηυν δομικών 
ζηοισείυν (Πλάκαρ – Γοκών – Τποζηςλυμάηυν) 

 Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθψκαηα θαη 
ξεγκαηψζεηο, ζα ειερζνχλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο, ρεηξσλαθηηθά κε θξνχζεηο 
απφ ζθπξί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζαζξά ηκήκαηα θαη λα 
εκθαληζζνχλ ηα πγηή. Οη εξγαζίεο απηέο  ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 
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ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-02-01. Σα πξντφληα θαζαηξέζεσλ ζα ζπγθεληξψλνληαη 
θαη ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
επίβιεςεο. 

 8.4 Αποκαηάζηαζη διαηομών ζκςποδέμαηορ 

 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαζαξηζκφο ησλ απνζαζξσκέλσλ δηαηνκψλ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ζθνπξηαζκέλνπ νπιηζκνχ, εθαξκνγή αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο, απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-04-00 (Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζηνηρείνπ 
ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελεο ζε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ) θαη 1501-14-01-09-01 
(θαζαξηζκφο επηθάλεηαο απνθαιπθζέλησλ ραιχβδηλσλ νπιηζκψλ) . 

 8.5 Αποκαηάζηαζη επισπιζμάηυν 

 ε φια ηα ηκήκαηα εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ απ' φπνπ εθηειέζηεθε 
θαζαίξεζε ιφγσ ππθλψλ θαη έληνλσλ ξεγκαηψζεσλ - απνζαζξψζεσλ, ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ λέα επηρξίζκαηα σο εμήο: 

 α. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο επηθαλείαο, απ' φπνπ ζα έρνπλ θαζαηξεζεί 
ηα ζαζξά θαη ηα θζαξκέλα επηρξίζκαηα, ζεξαπεχνληαη νη αηέιεηεο ηνπ 
ππνβάζξνπ θαη ζθξαγίδνληαη φιεο νη νπέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ. ηε 
ζπλέρεηα γίλεηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη 
λεξφ ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν, ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 
βαζηθνχ ππνβάζξνπ λα είλαη πγηήο θαη επηκειψο θαζαξηζκέλε. 

 β. Η πξψηε δηάζηξσζε ηνπ ππνβάζξνπ ζα γίλεη απφ ηζηκεληνεηδέο 
ζηεγαλσηηθφ πιηθφ, θαηάιιειν γηα ζεηηθέο θαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο, κε κεγάιεο 
αληνρέο ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 

 γ. Η δεχηεξε ζηξψζε (πεηαρηφ) ηνπ επηρξίζκαηνο απνθαηάζηαζεο 
ζα γίλεη κε πξνζζήθε βειηησηηθήο νηθνδνκηθήο ξεηίλεο, πνπ λα πξνζδίδεη 
εμαηξεηηθέο ηηκέο εθειθπζκνχ πξφζθπζεο, πςειέο αληνρέο εθειθπζκνχ 
θάκςεο, λ’ απνηξέπεη ηηο ξσγκέο ζπξξίθλσζεο, κε θαηαλάισζε ξεηίλεο 125 
gr/m2, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο ηνπ 
πιηθνχ. 

 δ. Η ηξίηε ηειηθή ζηξψζε ηνπ επηρξίζκαηνο απνθαηάζηαζεο ζα 
γίλεη κε πξνζζήθε έηνηκνπ θνληάκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ ςτηλήρ διαπνοήρ κε 
ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην, πνιχ ρακειφ εηδηθφ βάξνο θαη πςειέο 
ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. 

 ε. Όια ηα αλσηέξσ ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ζηεγαλνπνηεηηθά 
επηρξίζκαηα. 

 ζη. Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπλαξκνγή λέσλ θαη παιαηψλ 
επηρξηζκάησλ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ (ζηνθάξηζκα, 
ζπαηνπιάξηζκα, ηξίςηκν θ.ιπ.) ψζηε νη ελψζεηο απηέο λα είλαη ηειείσο αθαλείο. 
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 8.6 Σοποθέηηζη μεηαλλικού ζκελεηού γςτοζανίδαρ ζηο ηαβάνι και 
ζηον ηοίσο πος βπίζκεηαι ζε επαθή με ηο έδαθορ (βόπεια ηοισοποιία) 

 Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο επηθάιπςεο ηεο 
ηνηρνπνηίαο θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθφο ζθειεηφο 
αινπκηλίνπ ζην ηαβάλη θαη ζηνλ ηνίρν πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο 
(βνξεηλή ηνηρνπνηία) πάρνπο 5 εθ., πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαθάησ: 

  α. Να αλαξηεζεί επί ηνπ ζθειεηνχ (φπσο ζα πεξηγξαθεί ζην επφκελν 
ζηάδην), αλζπγξή γπςνζαλίδα πάρνπο 1,25 εθ. 

  β. Να ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε 5 εθ. κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ θαη 
ηεο γπςνζαλίδαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ν αεξηζκφο ηνπ ππζκέλα ηεο 
πιάθαο θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην 
έδαθνο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηαπλέσλ ζνβά, φπσο 
πεξηγξάθεθε ζηελ 8.5 (δ) παξάγξαθν, δελ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πγξαζίαο 
ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο. 

   

 8.7 Σοποθέηηζη γςτοζανίδαρ ηύπος ¨ανθςγπή¨ ζηιρ ανηίζηοισερ 
επιθάνειερ ηος μεηαλλικού ζκελεηού 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνχ ζην ηαβάλη θαη ζηνλ 
ηνίρν πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο (βνξεηλφο ηνίρνο), ζα αθνινπζήζεη 
ε ηνπνζέηεζε ηεο αλζπγξήο γπςνζαλίδαο. Ο ηξφπνο αλάξηεζήο ηεο ζα είλαη κε 
θνριίσζε επί ηνπ ζθειεηνχ ρσξίο λα ππάξρνπλ ελδηάκεζα θελά κεηαμχ ησλ 
ηεκαρίσλ ηεο γπςνζαλίδαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζηνθαξηζηνχλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ηξηθηνχλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη απφιπηα ιεία επηθάλεηα.  

 8.8 Δπένδςζη ηυν ανθςγπών γςτοζανίδυν με ησομονυηική 
μεμβπάνη ςτηλήρ πςκνόηηηαρ (πάσορ μεγαλύηεπο ηυν 2,5mm και 
πςκνόηηηα ηοςλάσιζηον 5 kg/m2) 

 

 Αθνχ νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ αλζπγξψλ γπςνζαλίδσλ 
αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο ερνκνλσηηθήο κεκβξάλεο πςειήο ππθλφηεηαο 
(πάρνο κεγαιχηεξν ησλ 2,5mm θαη ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 5 kg/m2). Σν πιηθφ 
απηφ παξάγεηαη απφ PVC κεγάιεο ππθλφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αεξνκεηαθεξφκελνπ θαη θηππνγελνχο ήρνπ απφ ηε 
κεηάδνζε κέζσ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη νξνθψλ. Σν πιηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπλήζσο ζε λέεο θαηαζθεπέο θαη επίζεο γηα ηε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ 
ζνξχβνπ ζηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο. Δίλαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν, αιιά είλαη 
εχθνιν λα θνπεί κε  θαιηζέηα. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απεπζείαο ζηνπο 
νδεγνχο ή αλάκεζα ζε δπν γπςνζαλίδεο, φπσο επίζεο ζε πάησκα θάησ 
αθξηβψο απφ Laminate. Η ζπληζηψκελε Ππθλφηεηα είλαη 5kg/m2. 
 
 Η ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη εχθνιε είηε κε θνριίσζε επί κεηαιιηθνχ 
ζθειεηνχ, είηε κε εηδηθή θφιια ζε ιεία επηθάλεηα. 
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 Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη δηφηη ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζθειεηνχ ησλ γπςνζαλίδσλ δελ ζα ηνπνζεηεζεί πεηξνβάκβαθαο 
γηα λα επηηπγράλεηαη ε δηαπλνή θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο ηνπ ππζκέλα ηεο 
πιάθαο ηνπ δσκαηίνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηαπλένληα ζνβά 
πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, ζα επηηχρεη κέγηζην απνηέιεζκα ζηελ απνθπγή 
ζρεκαηηζκνχ κνχριαο θαη πγξαζίαο. 

 8.9 Σοποθέηηζη επί ηος ησομονυηικού ςλικού γςτοζανίδαρ 1,25 εκ. 

 Αθνχ νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ερνκνλσηηθνχ πιηθνχ, ζα 
αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζε γπςνζαλίδαο κε θνριίσζε, σο επηθάιπςε ηνπ 
ερνκνλσηηθνχ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνζηαζία ηνπ 
ερνκνλσηηθνχ θίικ, αιιά θαη ε επίηεπμε εληαίαο επηθάλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
βαθεί κε πιαζηηθφ ρξψκα. Η ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ιεπηνκέξεηα, κε 
ζηνθάξηζκα θαη ηξίςηκν κε κεραληθά κέζα ζηα ελδηάκεζα θελά ψζηε λα κελ 
παξνπζηάδνληαη αηέιεηεο. 

 8.10 Δπικάλςτη με αζηάπι ηος ζςνόλος ηηρ επιθάνειαρ ηος σώπος 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο ηεο γπςνζαλίδαο ζα 
αθνινπζήζεη ε επηθάιπςε κε αζηάξη φιεο ηεο επηθάλεηαο πξνθεηκέλνπ λα 
αθνινπζήζεη ε βαθή. 

 8.11 Βαθή με πλαζηικό σπώμα ηος ζςνόλος ηηρ επιθάνειαρ ηος 
σώπος 

 Όιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ ζα ρξσκαηηζζνχλ κε 
θαηάιιειν αθξπιηθφ ζηεγαλνπνηεηηθφ θαη πξνζηαηεπηηθφ ρξψκα, κε ελέξγεηεο 
ζπκκνξθνχκελεο κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 03-10-01-00 (Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο) θαη κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 03-10-02-00 (Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ). 

 Σν ρξψκα απηφ ζα είλαη δηαιπηφ κφλν ζε λεξφ, έγρξσκν, ζαηηλέ πθήο, 
αδηάβξνρν (ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή DIN 52617), πδξαηκνπεξαηφ (θαηά 
DIN 52615/1), πςειήο αληνρήο ζε θιηκαηνινγηθέο θαηαπνλήζεηο (θαηά DIN 
18363), πνπ λα απνηξέπεη ηελ απφζεζε θαη πξφζθπζε ξχπσλ ηεο 
αηκφζθαηξαο ή ρεκηθψλ νπζηψλ πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη αλζεθηηθφ ζε 
θαηαπφλεζε πιχζεσο κε ηζρπξή ηξηβή (θαηά DIN 53778s), ζε απνρξψζεηο ηεο 
απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.  

 Η αλσηέξσ βαθή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κία αδηάβξνρε επηθάλεηα πνπ 
λα επηηξέπεη φκσο ηε δηαπλνή δει. λα είλαη πδξαηκνπεξαηή, λα κελ κνπριηάδεη 
θαη λα κελ θξαηάεη ξχπνπο θαη ζθφλε. 

  
9.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
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 α.  Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πιηθψλ, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη 
πιεξνθνξίεο πιηθά απηά. 

 
β.  Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 
 
γ.  ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα πιηθψλ. 
 
δ.  Τπεχζπλε Γήισζε φηη παξέρεη εγγχεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο 

παξνχζεο γηα πέληε (5) έηε. ην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε νπνηαδήπνηε θζνξά πξνθχςεη θαη δελ 
νθείιεηαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 

 
ε.  Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην Φχιιν πκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Σν Φχιιν 
πκκφξθσζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 14 ηεο παξνχζεο. Πποζθοπά 
συπίρ Φύλλο ςμμόπθυζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
10. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

α.  Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθφ ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 
β.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο εληφο  ελφο 

(1) κήλα 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. 

 
γ.  Η 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.  

 
δ.  Η 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 ΣΠ. 

 
ε.  Ο αλάδνρνο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 

φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα 
ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Νφκνπ. 

 
ζη.  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 επηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
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11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
(€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

Δπηζθεπή 
ερνκφλσζεο ηαβαληνχ 
δσκαηίνπ γελλήηξηαο 
ζην θηίξην Μ-940 ζηνλ 

ΡΑ4 (Θήξα) 

ΣΔΜ 1 10.000,00 10.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 10.000,00 

 
 
 

12. ΥΔΓΙΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΓΩΜΑΣΙΟΤ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 
ΣΟΝ ΡΑ4 
 
 

3.80

2.70

7.01

A

B

G

??

 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΟΙΥΟΤ 
ΓΙΑΣΑΔΙ 
ΣΟΙΥΟΤ (m) 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 
ΣΟΙΥΟΤ 

(m2) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Α 7,0 x 3,8 26,6 ΣΑΒΑΝΙ 

2 Β 7,0 x 2,7 18,9 ΒΟΡΔΙΝΟ ΣΟΙΥΟ 

3 Γ 3,8 x 2,7 10,26 ΠΛΑΓΙΟ ΣΟΙΥΟ 

 
 

 
 
 
 

Γ 

Β 

Α 
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13. ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔ ΑΝΣΙΥΣΟΙΥΙΗ ΒΑΔΙ ΔΛΟΣ 
ΣΠ 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ 

ΣΟΙΥΟΤ 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΟΣ ΣΠ 

1 A+B 
Ηρνκφλσζε κε θχιια εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξφιεο (EPS) πάρνπο 50mm 

79.60 

2 A+2B+2Γ 
Καζαίξεζε επέλδπζεο ηνίρσλ κε κνξηνζαλίδεο 
ή ηλνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο 

22.61 

3 A+2B+2Γ 
Βαθή εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ 
ζθπξνδέκαηνο ή γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθφ 
αθξπιηθφ ρξψκα βάζεσο λεξνχ 

77.102 

4 Α+Β 
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο θαη ππξάληνρεο 
επίπεδεο πάρνπο 18 mm 

78.05.12 

5 B 
Γπςνζαλίδεο θνηλέο επίπεδεο πάρνπο 
12,5 mm (εμσηεξηθή Γπςνζαλίδα Βνξεηλνχ 
ηνίρνπ) 

78.05.01 

6 Α 
Φεπδνξνθή απφ πιάθεο γπςνζαλίδαο πάρνπο 
12 έσο 13 mm δηαζηάζεσλ 600 × 600 mm 

78.30.03 

7 Α 
Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηιφκελσλ ζηε 
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ 

10.19 

8 Α+2Β+2Γ Καζαίξεζε Δπηρξηζκάησλ 22.33 

9 Α+2Β+2Γ 
Αθαίξεζε πιήξεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 
παιαηψλ ρξσκάησλ 

 

10 Α+2Β+2Γ 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε 
ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

77.80.02 
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14. ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Υανιά, ..…/…/….. 
 Ο 
 ΑΝΑΓΟΥΟ 
Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπευηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη’ απόλςηη ζειπά 

φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθυνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ ΣΠ. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ 
αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ 
ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθυνία 
αλαγξάθνληαη ςποσπευηικά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε 
παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ 
παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, 
φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο ΣΠ. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - Σερληθά 
Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο ΣΠ, λα δίλνληαη ςποσπευηικά νη ηχπνη 
κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο 
απφ εθείλεο ηεο Σ.Π. 

   ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ Κ 

 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  29 Ιοςλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/198/95459/.1247      
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 
(3 μήνερ καη’ ελάσιζηο) 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:  

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

1 
Δπιζκεςή ησομόνωζηρ ηαβανιού δωμαηίος 
γεννήηπιαρ ζηο κηίπιο Μ-940 ζηον ΡΑ4 (Θήπα), 
ζύμθωνα με ηην ΣΠ 

………………… 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ)  ………………… 

 
Υπόνορ Παπάδοζηρ Τπηπεζιών: 
………………………………………………………………………………………..……… 
 
ςνημμένα ςποβάλλω: 
 

- Σεσνικά εγσειπίδια/πποζπέκηοςρ ή βεβαίωζη επγοζηαζίος παπαγωγήρ ηων 
ςλικών πος θα σπηζιμοποιηθούν 

- Έγσπωμερ θωηογπαθίερ ηων ςλικών πος θα σπηζιμοποιηθούν (εθόζον δεν 
ςπάπσοςν ζηα πποζπέκηοςρ) 

- ήμαηα ποιόηηηαρ, καηαζκεςαζηικά ππόηςπα ηων ςλικών πος θα 
σπηζιμοποιηθούν 

- Τπεύθςνη Γήλωζη  εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών 
- Φύλλο ςμμόπθωζηρ 

 
Ημεπομηνία: ………………………... 
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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 
 

………………………... 
 

  
 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 
 
 
 

Μ.Τ. Μποηωνάκη Άννα 

Σμσηρ Ππομηθειών 
 

Σσηρ (Ο) Αλεξάνδπα Παππά 
                 Γιεςθύνηπια Γ΄ Κ 
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