
 

 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
   Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
      ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
       Σει. 28210 26775  
       Φ.600.1/327/95296               
     .1773   
ΚΟΙΝ.:  Υαληά,  1 Οθη 21 
  πλ.: Σξεηο (3) Σερληθέο  
   Πξνδηαγξαθέο 
 
ΘΕΜΑ:  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ.:  α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.» 
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 273/20 Commitment ΠΒΚ 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 344/21 Commitment ΠΒΚ 
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 378/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ. 
  
  β. Σα (ε) έσο (δ) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ ζηνπο ηαζκνύο Ραληάξ Νν.5 (ηαπξόο 
Αθξσηεξίνπ) θαη Νν.6 (Γξάπαλν) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 
νθηαθνζίσλ πελήληα επξώ (4.850,00€) ρσξίο ΦΠΑ (ΣΜΗΜΑ «Α») θαη ζηελ 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, θαζώο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ζπληήξεζεο ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.4 (Θήξα) 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εμήληα επξώ (3.260,00€) 
ρσξίο ΦΠΑ (ΣΜΗΜΑ «Β»). Η πξνκήζεηα πιηθώλ/παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ 
Σκήκαηνο «Α» ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πλεκκέλνπ 1 
θαη ε πξνκήζεηα πιηθώλ/παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ Σκήκαηνο «Β» ζα γίλεη ζύκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ πλεκκέλνπ 2.  
 
 2. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
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νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλά 
Σκήκα. 
 
  3. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ηα Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ Παξαξηεκάησλ 
«Α» θαη «Β» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β αληίζηνηρα. Γύλαηαη νη ελδηαθεξόκελνη λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλα Σκήκα ή θαη γηα ηα δύν Σκήκαηα. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ 
πιηθώλ/ππεξεζηώλ πνπ δεηνύληαη ζε θάζε Σκήκα. 
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Σξίηε 12 Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

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

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (www.namfi.gr). 
 
 6. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο 
ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό, ηα παξαθάησ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 δ.  Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
 8. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 

 Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηαζκνύο Ραληάξ Νν.5 & Νν.6 
«Β»  Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηαζκό Ραληάξ Νν.4 
«Γ»  ρέδην ύκβαζεο 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ, Α΄ΚΔ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 
Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
 



  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  1 Οθη 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/327/95296/.1773     
 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟΤ ΡΑΝΣΑΡ Νο. 5 & 

Νο. 6 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

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

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νν. 5 (ΣΑΤΡΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ) 

1 

πξόκελα επάιιεια 
παξάζπξα γηα άλνηγκα, 
δηαζηάζεωλ Τ120×Π95 

εθ. 

ΣΔΜ. 2 ………. ………. 

2 
Αλνηγόκελν παξάζπξν 

γηα άλνηγκα, δηαζηάζεωλ 
Τ60×Π100 εθ. 

ΣΔΜ. 1 ………. ………. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νο. 5 ………. 

ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νν. 6 (ΓΡΑΠΑΝΟ) 

3 
Θύξεο laminate 

αλνηγόκελεο δηαζηάζεωλ 
Y2,10×Π1,00 κ. 

ΣΔΜ. 7 ………. ………. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νο. 6 ………. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) ………. 
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πλεκκέλα: 
- Σερληθά εγρεηξίδηα  ηωλ πξνο πξνκήζεηα πιηθώλ 
- Έγρξωκεο θωηνγξαθίεο ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ (εθόζνλ δελ 

ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα) 
- ήκαηα πνηόηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα, όπωο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
- Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ εγγύεζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ, ηε 

δπλαηόηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθώλ 
- Φύιιν ζπκκόξθωζεο 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνηωλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 



  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  1 Οθη 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/327/95296/.1773     
 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νο.4 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

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

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

1 

Ταινπίλαθαο 5+6 mm 
δηαζηάζεωλ 200×50 εθ. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

ηωλ κηθξνϋιηθώλ 
ζηεξέωζεο θαη 
ζηεγάλωζεο 

ΣΔΜ. 1 ………. ………. 

2 Παξάζπξν 60×40 εθ. ΣΔΜ. 2 ………. ………. 

3 
Θύξα κνλόθπιιε 80×180 

εθ. κε ηπθιό πάλει 
αινπκηλίνπ 

ΣΔΜ. 1 ………. ………. 

4 
Θύξα κνλόθπιιε 95×255 

εθ. κε ηπθιό πάλει 
αινπκηλίνπ 

ΣΔΜ. 2 ………. ………. 

5 
Δμωηεξηθό ρεξνύιη 

αινπκηλίνπ 
ΣΔΜ. 15 ………. ………. 

6 Μεληεζέο αινπκηλίνπ ΣΔΜ. 15 ………. ………. 

ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

7 
Θύξα κνλόθπιιε 95×255 

εθ. 
ΣΔΜ. 2 ………. ………. 
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8 
ίηεο αλνηγόκελεο 

110×130 εθ. 
ΣΔΜ. 6 ………. ………. 

9 
Παηδνύξη ξνιό 110×130 

εθ. 
ΣΔΜ. 4 ………. ………. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) ………. 

 
 

πλεκκέλα: 
- Σερληθά εγρεηξίδηα  ηωλ πξνο πξνκήζεηα πιηθώλ 
- Έγρξωκεο θωηνγξαθίεο ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ (εθόζνλ δελ 

ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα) 
- ήκαηα πνηόηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα, όπωο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
- Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ εγγύεζε γηα  ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ, 

ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ, ηε δπλαηόηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 
παξνρήο αληαιιαθηηθώλ 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνηωλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 



 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  1 Οθη 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/327/95296/.1773     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2021 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………………………………………………….. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελόο  …….………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Η εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

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

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 

 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/……../…………/………../………… 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 
……….., ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη 
δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
             2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

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

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

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

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

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

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

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

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

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ  7 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από ην 
Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ 
ΚΟΤ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ, κε κέξηκλα ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο ή/θαη ηηκνιόγην 
παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

δ.  Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ 
απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  δ. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  ε. ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  ζ. Σα έληππα ηεο παξαγξάθνπ …… ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη 
επηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη 
8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΑΡΘΡΟ  9 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Αλάζεζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά ζθάικαηα 
ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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ΠΔΓΗΟ  ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ TITΛO: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ TEXNIKH ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

 ΔΙΑΓΩΓΗ 
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2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

3. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

3.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθψλ 

3.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

5. ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

6. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Σει. 28210-26906 
Υαληά, 31 Ματ 21 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ  
ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Μ-946ΣΟ ΡΑ Νν 5 (ΣΑΤΡΟ) 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
πξνκήζεηα –κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ λέαο 
ηερλνινγίαοζηνθηίξηνΜ-946 (ΡΑ 5)ηνπ ΠΒΚ.Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο 
ησλ αλσηέξσ θνπθσκάησλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.400 € (άλεπ ΦΠΑ). 
 
2.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

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

 
Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 

εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελπαξνχζα 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 
α. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00: Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ. 

β. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02:Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ. 

γ. ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017:Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξακέηξσλ 

γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ θαη ηελ Έθδνζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. 

δ. Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ.) 
 

 
3.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
3.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθώλ 

 
3.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ 

εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001(ζε 
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ηζρχ)απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ. 

 
3.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 

Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) 
πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή 
Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  
 
 3.1.3 Ζ επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο 
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ θάζε 
ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα. Ζ θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 
λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 
3.1.4  Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ Ραληάξ Νν 5 ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ 
Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ 
ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

3.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ 
 

3.2.1 Κνπθώκαηα Αινπκηλίνπ 
 

α. Σα λέα θνπθψκαηα ζα είλαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ, 

ζεξκνδηαθνπηφκελεο ζεηξάο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε 

ελεξγεηαθά παινζηάζηα κε δηπιφ παινπίλαθα ρακειήο εθπνκπήο (low-e) θαη 

αλαιφγσο ηεο ζέζεο κε ηα θάησζη θαηά πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθά: 

(1) πξφκελα επάιιεια. 
(2) Αλνηγφκελα (κε αλάθιηζε). 

 
β. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θνπθψκαηνο ζα 

είλαη Uw<2,5 W/K.m2 [ν ππνινγηζκφο αλαθέξεηαη ζην θνχθσκα ζπλνιηθά 
ζπλππνινγηδνκέλσλ φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ.)]. 
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γ.  Σα θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 
(1) Θεξκνδηαθνπή κε πιηθφ πξνθίι απφ 

παινεληζρπκέλνπνιπακίδην, θαηάιιειν γηα ην πάρνο δηαηνκήο ηνπ αινπκηλίνπ 
πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

(2)  Μεγάιν θαλάιη απνζηξάγγηζεο θαη αεξηζκνχ. 
(3)  Γηζάιακα θχιια γηα ζσζηή απνξξνή ηνπ 

λεξνχ. 
(4)  θιεξφηεηα θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηνπιάρηζηνλ 

12 Webster ή 70 HB. 
(5)  Πάρνο δηαηνκψλ ηνπιάρηζηνλ 1,4 mm. 
(6)  ηεγάλσζε πνιιψλ επηπέδσλ. 
(7)  πληειεζηήο ζεξκνδηαπεξαηφηεηαο πιαηζίνπ 

κηθξφηεξνο απφ Uf<2,7 (γηα αλνηγφκελα) θαη Uf<4,0 (γηα ζπξφκελα). 
(8)  Ζ ζεηξά θνπθψκαηνο ζα πξέπεη λα θέξεη φια 

ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά φπσο: ζπληειεζηή ζεξκνκφλσζεο, 
ζεξκνπεξαηφηεηαο, αεξνζηεγαλφηεηαο, πδαηνζηεγαλφηεηαο, αληίζηαζεο ζε 
αλεκνπίεζε, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα θ.ι.π. 

 
δ. Όινη νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο, αζθαιείαο θαη 

ζηήξημεο (κεραληζκνί αλνίγκαηνο, αλάθιηζεο, κεραληζκνί θχιηζεο ζπξνκέλσλ, 
κεληεζέδεο, αληηθξίζκαηα θ.ι.π.) ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλεο 
εηαηξείαο, επξείαο θπθινθνξίαο θαη ίδηαο ζεηξάο κε ηε ζεηξά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ελψ ηα πφκνια ζα είλαη ηχπνπ ζπαληνιέηα. Δπίζεο ζα είλαη 
θαηάιιεινη γηα ηηο δηαζηάζεηο, βάξνο θαη θίλεζε ηνπ θνπθψκαηνο θαη εθφζνλ 
είλαη έγρξσκνη, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην ρξσκαηηζκφ ηνπ θνπθψκαηνο θαη 
πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

ε. Όια ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 
φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά (ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο, βνπξηζάθηα θηι) θαη 
άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά πιηθά-εμαξηήκαηα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα. 
 

ζη. Ζ ηειηθή επεμεξγαζία ησλ δηαηνκψλ αινπκηλίνπ ζα 
είλαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ππεξαλζεθηηθήο ηερλνινγίαο. Ζ ειεθηξνζηαηηθή 
βαθή ζα γίλεη κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα (ρσξίο ρξήζε ζθιεξπληή TGIC), 
ςεθαζκφ, πνιπκεξηζκφ θαη ζθιήξπλζε ζε θνχξλν ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 200 C, 
αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνχδξαο βαθήο. Σν 
ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο κε πνχδξα ζα είλαη 75 κm. Ζ πνχδξα ζα πξέπεη λα 
είλαη ππεξαλζεθηηθήο ηερλνινγίαο θαη νη δηαηνκέο ηνπ αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα 
πηζηνπνηνχληαη θαηά Qualicoat.Δπηπιένλ νη  δηαηνκέο αινπκηλίνπ κεηά ηελ 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζα παξνπζηάδνπλ απφιπηε νκνηνρξσκία, κεγάιε αληνρή 
ζηε ρεκηθή νμείδσζε, πξφζθπζε, ζθιεξφηεηα, αληνρή ζε απφηνκε 
παξακφξθσζε, αληνρή ζε πγξή αηκφζθαηξα παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ.Σν 
θνχθσκα ζα θέξεη εγγχεζε ρξψκαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεηά, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ απηφο θαζνξίδεη. 

 
δ. Μεηά ηελ απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαη πξηλ 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο καξκαξνπνδηέο απφ ιεπθφ 
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κάξκαξν Καβάιαο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 εθ κε θιίζε πξνο ηα έμσ γηα ηελ 
εκπφδηζε εηζφδνπ λεξψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο 
ηνηρνπνηίαο απφ ηπρφλ παξακέλνπζα πγξαζία. Σα αθξηβή κέηξα ζα ιεθζνχλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή.Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηώλ, 
επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 
θνπθσκάησλ. 
 

ε. Αλαιπηηθά έρνπκε ηα παξαθάησ θνπθψκαηα: 
 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα Παξαηεξήζεηο 

1 
πξφκελαΔπάιιεια Παξάζπξα 
γηα άλνηγκα δηαζηάζεσλΤ120 Υ 

Π95 cm 
ηεκ 2 

Θα θέξεη παηδνχξη 
ξνιφ, θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη 
αληίζηνηρσλ 

πξνδηαγξαθψλ 

2 
Αλνηγφκελν Παξάζπξνγηα 

άλνηγκα δηαζηάζεσλΤ60 Υ Π100 
cm 

ηεκ 1 

Θα θέξεη 
κεραληζκφ 

αλάθιηζεο (ρσξίο 
παηδνχξη ξνιφ) 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Οη αλαγξαθόκελεο δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο πξνο 
δηακόξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη ηειηθέο δηαζηάζεηο ζα 
κεηξεζνύλ επί ηόπνπ από ηνλ Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
θνπθσκάησλ. 
 

3.2.2 Δλεξγεηαθνί  Ταινπίλαθεο 
 

α. ε φια ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζεξκνκνλσηηθνί, ερνκνλσηηθνί παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο (low-e). κε 
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαοUg< 1,3. Οη παινπίλαθεο ζα είλαη δηάθαλνη δηπινί 
ελεξγεηαθνί ρακειήο εθπνκπήο (Low-e), ζεξκνκνλσηηθνί-ερνκνλσηηθνί 
απνηεινχκελνη απφ δχν παινπίλαθεο αζχκκεηξνπ πάρνπο γηα ιφγνπο 
ερνκφλσζεο (ηνπιάρηζηνλ 5mm –θελφ- 6mm), κε θαηάιιειε επίζηξσζε ηνπ ελφο 
παινπίλαθα θαη κε πιήξσζε αεξίνπ (argon). Οη παινπίλαθεο ζα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 θαη ζα 
θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (Πεξηγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ 
παινπίλαθα, βεβαίσζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαηά 
ΔΝ, θ.ι.π.). 

 
β. Οη παινπίλαθεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ κνλνθφκκαηα ηεκάρηα, ρσξίο απνηκήζεηο, λα παξνπζηάδνπλ 
νκαιή επηθάλεηα, ζηηιπλή, ρσξίο θπζαιίδεο, κηθξνθπζαιίδεο, εμνγθψκαηα, 
θιέβεο, αξαρλνεηδείο ίλεο, μπζίκαηα θαη γεληθά ειαηηψκαηα, ζα έρνπλ δε 
δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ππνδνρή κέζα ζηα πιαίζηα γηα ηα 
νπνία πξννξίδνληαη. 

 
γ. Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεψλνληαη ζηα PROFILES κε 

ειαζηηθά παξεκβχζκαηα, πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλδένληαη ζε 
πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ 
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ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν 
θαηαζθεπαζηή , κε αληνρή ζηε δηάβξσζε, ζε κφληκεο ζιίςεηο, ζηε δηαξξνή θαη ζε 
επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο, κε εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ μήξαλζε, ζηνλ 
αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, ζηε ζεξκφηεηα θαη ζην ςχρνο, θαη ζα 
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα. Όια ηα πιηθά ζηεξέσζεο 
θαη ζηεγάλσζεο ησλ παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. 
 

3.2.3 ίηεο Αεξηζκνύ 
 

ε φια ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζεί ζίηα αεξηζκνχ, ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ησλ θνπθσκάησλ αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ θνπθψκαηνο είηε ζπξφκελνπ 
(γηα ηελ πεξίπησζε επάιιεινπ θνπθψκαηνο) είηε ξνιφ (γηα ηελ πεξίπησζε 
αλνηγφκελνπ θνπθψκαηνο), ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην δηαζηάζεσλ αλάινγν ηνπ 
θνπθψκαηνο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ εχθακπην αλζεθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ ζα 
ιεθηάδεη, ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ δηάβξσζε θαη ηε ζθνπξηά, πηζηνπνηεκέλνπ γηα 
λα κελ επλνεί ηελ δηάδνζε ηεο θσηηάο, αληηζηνίρνπ κε ην έλα θχιιν ηνπ 
επάιιεινπ θνπθψκαηνο.Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηηώλ, επηβαξύλεη 
ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ θνπθσκάησλ. 

 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ   

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 

πξφκελα Δπάιιεια 
Παξάζπξα γηα 

άλνηγκα 
δηαζηάζεσλΤ120 Υ 

Π95 cm 

Σεκ. 2 900 1.800 

 

44221000-5 

2 

ΑλνηγφκελνΠαξάζπξν
γηα άλνηγκα 

δηαζηάζεσλΤ60 Υ 
Π100 cm 

Σεκ. 1 600 600 

 ΤΝΟΛΟ 2.400 €  

 
4. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 
 4.1  Καζαίξεζε παιαηώλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 
 

4.1.1 Καζαηξνχληαη - απνμειψλνληαη ηα αληίζηνηραθνπθψκαηα ζην 
θηίξην κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ  θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη  ηελαθαίξεζε ησλ 
θχιισλ, ηεο θάζαο θαη ησλ παξαζχξσλ, ησλ ζηεξηγκάησλ θαζψο θαη  ησλ 
καξκαξνπνδηψλ.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη κεγάιε πξνζνρή, 
ψζηε λακελπξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζηα παιαηά θνπθψκαηα,ζην 
δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη ζηελ ηνηρνπνηία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί 
αλαίηηα θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
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αλαδφρνπ.Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ ζε πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ θνπθσκάησλ ηελ 
ίδηα εκέξα (θάιπςε αλνηγκάησλ κε πξνζσξηλά θαιχκκαηα). 
 

4.1.2 Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο 
απνμειψζεηο ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία 
θαη ηειηθά ζα κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε ηνπ 
ΠΒΚ γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε - αλαθχθισζε. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ζα αλαθέξεη εγγξάθσο νινθιήξσζε 
ηεο. 
 

4.2 Σνπνζέηεζε Κνπθσκάησλ 
 
4.2.1 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνπθσκάησλ 

ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00«Κνπθψκαηα 
Αινπκηλίνπ». 
 

4.2.2 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 
πξνκεζεπηή κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
απαξαίηεησλνηθνδνκηθψλεξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ 
απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ,θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
καξκαξνπνδηψλθαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ 
πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

 
4.2.3 Ζ Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ 

λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο. 

 
4.3 Σνπνζέηεζε Μαξκαξνπνδηώλ 

 
  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 

πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ  ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00 
«Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο» θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 
«Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη ηελ παξνχζα ΣΠ. 
 

4.4 Απνθαηάζηαζε επηθαλεηώλ ηνίρσλ 
 

Ζ ηειηθή ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θνπθψκαηνο ζην ηνίρν ζα γίλεηαη κε 
φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο (ζηιηθφλε, καζηίρε θαη αξκφζηνθν 
εζσηεξηθά - εμσηεξηθά πεξηκεηξηθά ηνπ θνπθψκαηνο) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
πιήξσο ε ζηεγαλφηεηα, απνθπγή ζεξκνγεθπξψλ θαη ε ηειεηφηεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα 
απαηηνχκελα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή 
θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φπνπ απαηηεζεί ε κεηαθνξά, 
ζπλαξκνιφγεζε θαη ρξήζε απηνθεξφκελσλ ηθξησκάησλ. 
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5.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 
5.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 399/94, 
Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96, Π.Γ.90/99, Π.Γ.159/99 θιπ.).  

 
5.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνχκελα Μ.Α.Π. ( πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, 
θεθαιηνχ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΗSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

 
5.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 

αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  
 

6. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

6.1 Δγγπήζεηο  
 

6.1.1 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ 
Δγγύεζεο Κνπθσκάησλ Αινπκηλίνπ 
 

α. ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηήπξέπεη λα δειψλεηαη 

φηη παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ, ηα παξειθφκελα θαζψο θαη ηελ άξηζηε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, 

ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα 

νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 

είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή 

βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε (πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 

β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ 

θνπθσκάησλ,θιείζξσλ θηι. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ 

πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα 

αληηθαζίζηαηαη εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

 

γ. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 

αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ 

παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 
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6.1.2 Λνηπά επί  ησλ  Όξσλ Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο ησλ 
Κνπθσκάησλ Αινπκηλίνπ 

 

 α. Ζ εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ θνπθσκάησλ σο 
εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, κεληεζέδεο θηι 
θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί κέξνο απηψλ.  
 
  β. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ ε 
αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 

6.2 Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
 

Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 
ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

6.2.1. Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σ.Π. . 

 
6.2.2. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή πξηλ ηεληνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ.  
 

6.2.3. Αλ ην ηειηθφαπνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνπθσκάησλ 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

6.2.4. Δηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή 
ησλ θνπθσκάησλ : 

 Δπί ηφπνπ πνηνηηθφο έιεγρνο. Σν ΠΒΚ κπνξεί λα 

δηελεξγεί έιεγρν γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο θαη νη αλνρέο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. Σα θνπθψκαηα 

θξίλνληαη κε απνδεθηά φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη:  

 

 δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε παξνχζα Σ.Π.. 

 

 δελ ηεξνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα 

ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αινπκηλίνπ. 

 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο θαη ηηο αληίζηνηρεο ΔΛΟΣ, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, 

ηελ πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ αξηηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή. 
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 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο επίδνζεο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή.  

 

 αλ απνπζηάδεη ε ζήκαλζε CE επί ησλ 

θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ή/θαη ε δήισζε επηδφζεσλ απηψλ. 

 

 απνπζηάδεη ε δεινχκελε ηηκή ηεο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο CE ή/θαη ζηελ δήισζε 

επηδφζεσλ. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ή λα επηζθεπάζεη θάζε θνχθσκα πνπ έρεη θξηζεί σο κή 

απνδεθηφ κε ηε ρξήζε λέσλ πιηθψλ, ρσξίο δηθαίσκα επηπιένλ απνδεκίσζεο. 

 
6.3    Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
6.3.1. Σα πξνο πξνκήζεηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο παινπίλαθεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 
 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015.  

 Πηζηνπνηεηηθφ εηαηξίαο βαθήο ησλ πξνθίι, 

QUALICOAT. 

 Πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο απφ Διιεληθά θαη Γηεζλή 

Ηλζηηηνχηα δνθηκψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

παινπίλαθα. 

 Κάζε θνχθσκα αινπκηλίνπ ππνρξεσηηθά ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε επηδφζεσλ θαηαξηηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 574/2014/ΔΔ. Ζ δήισζε επηδφζεσλ ζα 

πεξηιακβάλεηηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) θαη φζα απφ ηα ινηπά 

νπζηψδε  ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα  κε  ηηο  απαηηήζεηο  ησλ ζρεηηθψλ 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ (αεξνζηεγαλφηεηα, πδαηνζηεγαλφηεηα, αληίζηαζε 

ζηελ αλεκνπίεζε, κεραληθή αληνρή, αληνρή ζηελ ρξήζε, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, 

ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, αληνρή ζηνλ ρξφλν). 

 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 3.2 ηεο 

παξνχζεο Σ.Π θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ». 

 
 
 
 
 



-13- 

./. 

6.4  Όξνη Απνδνρήο 
 

6.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθάζα 
παξαιακβάλνληαη. 
 

6.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 
πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, ή 
εάλ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα Σ.Π,έρεη ην δηθαίσκα 
λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν, κε δαπάλε ηνπ 
Πξνκεζεπηή ή ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ. 

 
6.5    Τπνρξεώζεηο  Πξνκεζεπηή –Παξόρνπ 

 
6.5.1 Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνκεζεπηή 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 
 

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

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή 
βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία 
ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα 
ζηε παξάγξαθν 3.2. 

 
β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 

 
γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν3 θαη6.3. 
 

δ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλγηα ηνπιάρηζηνλδχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 
Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο 
αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  
 

ε. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πξνζθνξά 
ρσξίο Φύιιν πκκόξθσζεο ζα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
 

6.5.2  Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή 
ησλ Τιηθώλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

 
α. Δπηθαηξνπνηεκέλαζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη 6.3. 
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                               β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ 
πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
                               γ. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
 

δ.  Γήισζε επηδφζεσλφπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 
θαη 6.3. 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

7.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή 
πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

  
 7.2. Ο Πξνκεζεπηήοππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελπξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) 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.  
 

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

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

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

7.5. Ο Πξνκεζεπηήοθαζψο 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. 
 

7.6. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή,ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
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  7.7.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ρψξν θαζαξφ 
κεηά ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ. 
 

8. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΔΖ-ΜΔ, ηειεθ. 282106910 –  6903, suppdivision@namfi.gr. 

 
 

 
 Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
 
 

 

Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο 
Σκεκαηάξρεο ΣΔΖ-ΜΔ 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 
 
«Α» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΜ. ΜΔΛΔΣΩΝ ΓΝΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΝΣΗ ΚΤΠ 
 

 
Αρηιιέαο Μάεο 

Σρεο (ΜΥ) 

 
 

Αληχπαο Σαξαθηζήο 
Αζκρνο (ΜΔ) 

 
 

Αλέζηεο Λειίδεο 
Αζκρνο (ΜΖ) 

mailto:suppdivision@namfi.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΖ Σ.Π ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-946 ΣΟ ΡΑ Νν 5  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
(ΣΑΤΡΟ)  Υαληά, 31 Ματ21 
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

Υαληά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Πξνκεζεπηήο 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φιεο νη παξάγξαθνη 

θαη' απόιπηε ζεηξάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζπκθσλνύλ απόιπηα ή όρηκε ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη 

ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία(ππεξθαιχςε ή κε ηθαλνπνίεζε ησλ δεηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ), 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε 

αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ. 
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Α-2 

 

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 Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα 

PROSPECTUS - Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα δίλνληαη ππνρξεσηηθάνη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, 

θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ 

εθείλεο ηεο Σ.Π. 

 

 
 Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
 
 

 

Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο 
Σκεκαηάξρεο ΣΔΖ-ΜΔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΜ. ΜΔΛΔΣΩΝ ΓΝΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 

 
Αρηιιέαο Μάεο 

Σρεο (ΜΥ) 

 
 

Αληχπαο Σαξαθηζήο 
Αζκρνο (ΜΔ) 
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΔΡΓΑΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Μ-950 
TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΡΑ 6 (ΓΡΑΠΑΝΟ)   
  
  

 

       
 

 
 
 

ΣΔ Υ Ν Ι Κ Η ΠΡ ΟΓ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ  

«Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθώλ Θπξώλ ζην Κηήξην 
Μ-950 ηνπΡΑ No6 ζην Γξάπαλν» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

ΥΑΝΙΑ,   08   ΙΟΤΛΙΟ 2021 
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΔΡΓΑΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Μ-950 
TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΡΑ 6 (ΓΡΑΠΑΝΟ)   
  

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ TEXNIKHΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1. ΓΔΝΙΚΑ  

2.      ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

3.      ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

4. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

6. ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Σει. 28210-26906 
Υαληά, 08 Ηνχιηνο 2021 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  

 
«Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε  

Δζσηεξηθώλ Θπξώλ ζην Κηήξην Μ-950 ηνπ ΡΑ 6 (Γξάπαλν)» 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

1.1 θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε 
ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζην θηίξηνΜ-950 ηνπ ΡΑ Νν6 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξαπάλνπ ζηα Υαληά.πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ, επηά 
(7) εζσηεξηθέοζχξεοκε δηαζηάζεηο 2,10mx 1,00m (ΤxΠ). 

 
 1.2  Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
θαη αθνχ έρεη επηζθεθζεί ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη έρεη κειεηήζεη ηελ 
παξνχζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή θαη ιχζεηο ζε ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά 
πξνβιήκαηα απφ ηελ αξκφδηα επηβιέπνπζα επηηξνπή ηνπ Π.Β.Κ. 

 
2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 

Ζ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελεπξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε, ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) ζα εθηειεζζείζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16. 

 
3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

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

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

 
ΔΛΟΣ ΣΠ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

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

 
4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθώλ 

 
           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 

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

 
                      4.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) 
πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή 
Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  
 
                     4.1.3 Ζ επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα. Ζ θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 
λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 
            4.1.4   Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΡΑ Νν6 ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξαπάλνπ Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
 

4.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ 
 

 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εζσηεξηθώλ ζπξώλLaminate(κε 
ηνπνζέηεζε) 

 

 Θχξεο laminateαλνηγφκελεο δηαζηάζεσλ 2,10m x 

1,00m (ΤxΠ), κε θάζα δηαζηάζεσλ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (10cm έσο 13,5cm).  

 Δλδηάκεζα ησλ επελδχζεσλ ηνπ θχιινπ λα δηαζέηεη 

ερνκνλσηηθή ραξηνθπςέιε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35mm εκπνηηζκέλε κε ξεηίλε. 

 MDF πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 mm επελδπκέλν κε 

laminate A’ πνηφηεηαο 0,2mm. 

 MDF πάρνπο 3,2 mm θαη πιάηνο 10 cm θνιιεκέλν 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πφξηαο, επελδπκέλν κε laminate A’ πνηφηεηαο 0,2mm. 
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 Πεξηκεηξηθή ιεπθή μπιεία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35 mm 

x 35 mm (fingerjointed) κε εζσηεξηθή ελίζρπζε ζην ζεκείν ηεο θιεηδαξηάο θαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ζπξφθπιινπ. 

 Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο επέλδπζεο θαη ηεο θάζαο ζα 

γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Σξεηο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ ξπζκηδφκελνη ζην 

χςνο θαη ζην πάηεκα ηνπ θχιινπ κε ηελ θάζα. 

 Κιεηδαξηά πφκνινπ INOX – ΜΠΡΟΝΕΔ (θαηφπηλ 

επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) φπσο παξαθάησ: 

 Να δηαζέηεη κπνπηφλ κέζα-έμσ. 

 Δμσηεξηθά λα θιεηδψλεη-μεθιεηδψλεη κε θιεηδί, 

απφ κέζα κε δηαθφπηε. 

 Kαπάθηα θαη κπνπηφλ κφλν ζε καχξν πιαζηηθφ.    

 Θα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 2 θιεηδηά. 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ   

 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μνλ 

(Δπξώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δπξώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 

Θχξεο 
laminateαλνηγφκελεο 

δηαζηάζεσλ 2,10m x 
1,00m (ΤxΠ)σο Σ.Π. 

ΣΔΜ 7 350 2.450 44221000-5 

ΤΝΟΛΟ  2.450  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Οη αλαγξαθόκελεο δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο πξνο 
δηακόξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη ηειηθέο δηαζηάζεηο ζα 
κεηξεζνύλ επί ηόπνπ από ηνλ Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζπξώλ. 

 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

  5.1  Καζαίξεζε παιαηώλ ζπξώλ 

  Καζαηξνχληαη - απνμειψλνληαη νη παιαηέο ζχξεο ηνπθηηξίνπ κε 
κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή. Ζ  θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη ηελαθαίξεζε ησλ πνξηψλ, 
ησλ θαζσκάησλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λακελπξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζηα παιαηά 
θνπθψκαηα,ζην δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη ζηελ ηνηρνπνηία. ε πεξίπησζε πνπ 
πξνθιεζεί αλαίηηα θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 



 

 
7 

 Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο 
απνμειψζεηο ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία 
θαη ηειηθά ζα κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε ηνπ 
ΠΒΚ (115 ΠΜ) γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε - αλαθχθισζε. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ζα 
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ζα αλαθέξεη εγγξάθσο 
νινθιήξσζε ηεο. 
 

5.2 Σνπνζέηεζε ζπξώλ 

  Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα». 

  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 
Πξνκεζεπηή,κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε απφ ηνλ ίδην φισλ ησλ 
απαξαίηεησλνηθνδνκηθψλεξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ 
απνμήισζε ησλ παιαηψλ ζπξψλ,θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε 
ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, κηθξνυιηθά, εμνπιηζκφο, 
εξγαιεία θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαη έληερλε 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 

   Ζ Τπεξεζία, δηα ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο. 

5.3 Απνθαηάζηαζε επηθαλεηώλ ηνίρσλ 

 Μεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλ ζα αθνινπζήζνπλ κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο επηθαλεηψλ ηεο ηνηρνπνηίαο πεξηκεηξηθά ησλ ζπξψλ, έηζη ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη έλα άξηην απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο απνηέιεζκα. ηελ πξνο 
εθηέιεζε εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, κηθξνυιηθά, 
εμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαη 
έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 
6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο 

απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 

399/94, Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

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

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

ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  
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 7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

 
7.1      Δγγπήζεηο  

 
7.1.1 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ 

Δγγύεζεο 

 

  α. ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηήπξέπεη λα δειψλεηαη φηη 

παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ, θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε 

ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ 

θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ 

δαπάλε (πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη 

παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 

       β. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ ζπξψλ, θιείζξσλ θηι. ε 

πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη 

ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο 

απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

 

                     γ. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 

αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ 

παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

          δ.  Ζ κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή γηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα 

ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ απφ ηξίηνπο θαη ην θφζηνο 

δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
7.1.2 Λνηπά επί ησλ Όξσλ Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο  

 

  α. Ζ εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζπξψλ σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, 
θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, κεληεζέδεο θηι θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο 
πνπ απνηειεί κέξνο απηψλ. 
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  β. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ ε 
αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 
 

7.2       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
 

 Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 
ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 
  7.2.1.  Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σ.Π.  
 
   7.2.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή πξηλ ηεληνπνζέηεζε.  
 
  7.2.3. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-
01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα». 
 
  7.2.4. Αλ ην ηειηθφαπνηέιεζκαηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π. ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
7.3        Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
   Οη  πξνο πξνκήζεηα εζσηεξηθέο ζχξεο Laminate ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά (θαη 

ειιεληθά)  πξφηππα  θαζψο  θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), 

Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA 

θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα 

Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην 
πάλσ αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4.2 ηεο 
παξνχζεο Σ.Π θαη ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα». 
 
 

7.4        Όξνη Απνδνρήο 
 
7.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά ζα 
παξαιακβάλνληαη. 
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7.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 

πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, 
έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιεινκε 
δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 
7.5       Τπνρξεώζεηο  Πξνκεζεπηή - Παξόρνπ 

 
7.5.1 Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 
 

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

 
α. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη 
θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξάγξαθν 4.2. 
 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 
 

γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν4 θαη7.3. 
 

δ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ γηα δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, 
θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  

 
ε. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πξνζθνξά 
ρσξίο Φύιιν πκκόξθσζεο ζα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
 
 

7.5.2   Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Τιηθώλ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη 
πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 
α. Δπηθαηξνπνηεκέλαζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7.3. 
 
β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
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γ. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
 
                              δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα 
πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη 
ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ ππάξρεη κε ζθνπφ 
ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο 

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

  
8.2. Ο Πξνκεζεπηήοππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελπξνκήζεηα 

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

 
 8.3. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζθεθηεί ηηο 

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

 
8.4. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο γηα ηελ παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 
  8.5. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 

 
8.6. Ο Πξνκεζεπηήο 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. 

 
8.7. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο 
γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ 
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
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9. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο, 
ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΔΖ-ΜΔ,  ηει 282106906 - 6910, suppdivision@namfi.gr. 

 
 

 
 Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
 
 

 

Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο 
Σκεκαηάξρεο ΣΔΖ-ΜΔ 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α»   Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΖ Σ.ΠΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ   ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ  ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΘΤΡΩΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-950  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΣΟ ΡΑ Νν 6 (ΓΡΑΠΑΝΟ)  Υαληά, 08 Ηνπι21 
   

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Υαληά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Πξνκεζεπηήο 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φιεο νη παξάγξαθνη 

θαη' απόιπηε ζεηξάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζπκθσλνύλ απόιπηα ή όρηκε ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη 

ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία(ππεξθαιχςε ή κε ηθαλνπνίεζε ησλ δεηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ), 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε 

αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ. 
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Α-2 

 

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 Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα 

PROSPECTUS - Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα δίλνληαη ππνρξεσηηθάνη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, 

θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ 

εθείλεο ηεο Σ.Π. 

 

 
 

 Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 

 
 

 

Λγνο (ΜΥ) Γεκήηξηνο Ενπκπνχιεο 
Σκεκαηάξρεο ΣΔΖ-ΜΔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΠΔΓΙΟ  ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ TITΛO: ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ      
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                 ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ  
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (Γ1)                 ΚΣΙΡΙΩΝ Μ-939 ΚΑΙ Μ-940 ΣΟ  
TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ                 ΣΑΘΜΟ RR No 4 (ΘΗΡΑ) 
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ΠΔΓΙΟ  ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ TITΛO: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ      
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                 ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ  
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (Γ1)                 ΚΣΙΡΙΩΝ Μ-939 ΚΑΙ Μ-940 ΣΟ  
TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ                 ΣΑΘΜΟ RR No 4 (ΘΗΡΑ) 
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Τει. 2821026906 
Φαληά,  Ματ 20 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

Η παξνχζα Τερληθή Πεξηγξαθή (Τ.Π.) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ  ζε ρψξνπο ηνπ Σηαζκνχ 
Radar No4 ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Θήξαο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ  3.260,00 €. 
 
 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΤΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  
 
 α. Τελ πξνκήζεηα –κεηαθνξά θαη αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη 
κηθξνυιηθψλ ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζε ρψξνπο ηνπ RRNo4. 
 β. Τελ πξνκήζεηα –κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε ρψξν ηνπ RR No4 
θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ (πφξηεο, παξάζπξα θηι). 
 γ. Τελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ 
θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ. 
 
2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 

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

 
3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

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

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

 

./. 

α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ 

1501-03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ 
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4.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
4.1 Γενικέρ Απαιηήζειρ Τλικών 

 
           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 

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

 
                      4.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΤ) 
πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Τερληθή 
Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO,) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  
                     4.1.3 Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Υπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα. Η θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 
λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

            4.1.4   Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σηαζκνχ Radar No4 ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξνθήηε Ηιία 
ζηε Θήξα θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή 
πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Υπεξεζία (κεξίκλεη ηνπRRNo4). 
 

4.2 Διδικέρ  Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ Τλικών 
 

4.2.1 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος 
 

 Τα θνπθψκαηα ζα είλαη αινπκηλίνπ  κε ζεξκνδηαθνπή 

θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΤΔΠ 1501-03-08-03-00.  

 Όια ηα θνπθψκαηα ζα θέξνπλ κεραληζκνχο 

αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο αξίζηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ζεηξάο θαη ρξψκαηνο κε ηε 

ζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα (ηα 

θνπθψκαηα) κε φια ηα απαξαίηεηα ζηδεξηθά θαη κηθξνυιηθά (κεληεζέδεο-ζπξηεο 

ηθαλήο αληνρήο, κεραληζκνχο αλάθιηζεο, ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο, βνπξηζάθηα 

θηι) θαη άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά πιηθά-εμαξηήκαηα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα. 

./. 
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 Τν ρξψκα ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ιεπθφ. 

 Αλαιπηηθά έρνπκε ηα παξαθάησ θνπθψκαηα: 

Α/Α Πεξηγξαθή Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζφηεηα Παξαηεξήζεηο 

1 Παξάζπξν 60Φ40cm (ιήςε ησλ 

αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή) 

ηεκ 2 Θα  θέξεη 
κεραληζκφ 
αλάθιηζεο 

2 Θχξα κνλφθπιιε 80Φ180cm  κε 
ηπθιφ πάλει αινπκηλίνπ  (ιήςε 

ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή) 

ηεκ 2  Θ

Θα  θέξεη 

κεραληζκφ 

επαλαθνξάο 

(αλαζηαιηήξα) 

θαη κπάξα 

παληθνχ 

3 Θχξα κνλφθπιιε 95Φ255cm  κε 
ηπθιφ πάλει αινπκηλίνπ  (ιήςε 

ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή)  

ηεκ 1 

 
 

 Οη πξνο πξνκήζεηα ζχξεο ζα είλαη αλνηγφκελεο απνηεινχκελεο 
απφαλάγιπθν πάλει κε δηπιφ θχιιν αινπκηλίνπ κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή 
πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο ζα θέξνπλ κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα) θαη 
κπάξα παληθνχ. 

Μεηά ηελ απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαη πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο καξκαξνπνδηέο απφ ιεπθφ 
κάξκαξν Καβάιαο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 εθ κε θιίζε πξνο ηα έμσ θαη πνηακφ 
γηα ηα παξάζπξα θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 εθ (άλεπ πνηακνχ θαη θιίζεο) γηα ηηο 
πφξηεο θαηά κήθνο ηεο θάησ επηθάλεηάο, γηα ηελ εκπφδηζε εηζφδνπ λεξψλ ζην 
εζσηεξηθφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο απφ ηπρφλ 
παξακέλνπζα πγξαζία. Τα αθξηβή κέηξα ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Η 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηψλ, επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ θνπθσκάησλ. 

 
 

4.2.2 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Ταλοπινάκων 
 

 Οη παινπίλαθεο ζα απνηεινχληαη απφ δηπιά 

ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά θξχζηαιια κε ελδηάκεζν θελφ: θξχζηαιιν 5 

mm, θελφ, θξχζηαιιν 6 mm ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02. 

 Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεσζνχλ ζηα PROFILES κε 

πιαζηηθά παξεκβχζκαηα, πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλδένληαη ζε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Τα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ  

 

./. 
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ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν 
θαηαζθεπαζηή , κε αληνρή ζηε δηάβξσζε, ζε κφληκεο ζιίςεηο, ζηε δηαξξνή θαη ζε 
επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο, κε εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ μήξαλζε, ζηνλ 
αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, ζηε ζεξκφηεηα θαη ζην ςχρνο, θαη ζα 
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα.  

 Οη παινπίλαθεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ κνλνθφκκαηα ηεκάρηα, ρσξίο απνηκήζεηο, λα παξνπζηάδνπλ 

νκαιή επηθάλεηα, ζηηιπλή, ρσξίο θπζαιίδεο, κηθξνθπζαιίδεο, εμνγθψκαηα, 

θιέβεο, αξαρλνεηδείο ίλεο, μπζίκαηα θαη γεληθά ειαηηψκαηα, ζα έρνπλ δε 

δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ππνδνρή κέζα ζηα πιαίζηα γηα ηα 

νπνία πξννξίδνληαη. 

 Όια ηα πιηθά -κηθξνυιηθά ζηεξέσζεο θαη ζηεγάλσζεο 

ησλ παινπηλάθσλ θαη άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά πιηθά-εμαξηήκαηα ψζηε ε 

ιεηηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή ηεο 

πξνζθνξάο. 

4.2.3 Λοιπά ςλικά για ζςνηήπηζη ηων Κοςθωμάηων 

 Δμσηεξηθφ ρεξνχιη αινπκηλίνπ κε αληίθξηζκα (ρξψκα 

ιεπθφ) θαηάιιειν γηα ην θιείζηκν ησλ αλαθιηλφκελσλ θνπθσκάησλ. 

Τν αληίθξηζκα ηνπ ρεξνπιηνχ ζα δηαζέηεη πιαζηηθέο πξνζζήθεο, ψζηε λα ην 

θέξνπκε ζην θαηάιιειν χςνο. 

 

 Μεληεζέο αινπκηλίνπ αληίθξηζκα (ρξψκα ιεπθφ) 

θαηάιιεινο γηα ην θιείζηκν ησλ αλαθιηλφκελσλ  θνπθσκάησλ. 

 
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζε φια ηα θνπθψκαηα πνπ ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα ρεξνχιηα, ζα γίλεη θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληζκψλ 
αλάθιηζεο. Όια ηα θηλεηά ζεκεία ηνπ κεραληζκνχ θαη νη κεληεζέδεο, ζα 
ιηπαλζνχλ κε γξάζν ή ζπξέη ζηιηθφλεο αθνχ πξνεγνπκέλσο θαζαξηζηνχλ κε 
καιαθφ παλί. Η ζπληήξεζε ησλ κεραληζκψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ 
πιηθψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  (Π1) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δςπώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δςπώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 

Υαινπίλαθαο 5+6mm 
δηαζηάζεσλ 200Φ50 εθ. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 
κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο 
θαη ζηεγάλσζεο 

ΤΔΜ
 

1 100 100 44221000-5 

 
./. 
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2 Παξάζπξν 60Φ40cm ΤΔΜ 2 250 500 44221000-5 

3 
Θχξα κνλφθπιιε 
80Φ180cm  κε ηπθιφ 
πάλει αινπκηλίνπ   

ΤΔΜ 
1 550 550 44221000-5 

4 
Θχξα κνλφθπιιε 
95Φ255cm  κε ηπθιφ 
πάλει αινπκηλίνπ   

ΤΔΜ 
2 625 1250 44221000-5 

5 
Δμσηεξηθφ ρεξνχιη 
αινπκηλίνπ 

ΤΔΜ 
15 10 150 44221000-5 

6 Μεληεζέο αινπκηλίνπ ΤΔΜ 15 14 210 44221000-5 

 ΤΝΟΛΟ 2.760,00 €  

 
 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

5.1  Δπγαζίερ πος θα εκηελεζηούν με μέπιμνα ηος 
ππομηθεςηή 

5.1.1 Καθαίπεζη παλαιών κοςθωμάηων 

    Καζαηξνχληαη- απνμειψλνληαη φια ηα παξαπάλσ 
παιαηά θνπθψκαηα ζην θηίξην κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Η θαζαίξεζε 
πεξηιακβάλεη: αθαίξεζε ησλ θχιισλ, ηεο θάζαο θαη ησλ παξαζχξσλ θαζψο θαη  
ησλ ζηεξηγκάησλ. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη κεγάιε πξνζνρή , 
ψζηε  λα  κελ πξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζην δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη 
ζηελ ηνηρνπνηία. Σε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα θζνξά, απηή ζα 
απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.   

    Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο 
απνμειψζεηο ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Υπεξεζία 
γηα ηε πεξεηαίξσ παξαδνζή ηνπο ζηε Γηαρείξηζε αρξήζησλ ηνπ ΠΒΚ.  
 

5.1.2 Σοποθέηηζη Κοςθωμάηων 
   Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, θαη 
ησλ θνπθσκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 
«Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ». 

    Η ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ησλ 
ζπξψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ  
απαξαίηεησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά 
ηελ απνμίισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
καξκαξνπνδηψλ θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ 
πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

    Η Υπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο 
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 
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5.1.3 Σοποθέηηζη Μαπμαποποδιών 
 

   Η ηνπνζέηεζε ησλ καξκαξνπνδηψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 

πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 
«Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο» θαη ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 
«Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη ηελ παξνχζα ΤΠ. 

 
5.1.4 Αποκαηάζηαζη επιθανειών ηοίσων 

 
Η ηειηθή ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θνπθψκαηνο ζην ηνίρν ζα 

γίλεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο (ζηιηθφλε, καζηίρε θαη 
αξκφζηνθν εζσηεξηθά - εμσηεξηθά πεξηκεηξηθά ηνπ θνπθψκαηνο) ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ζηεγαλφηεηα, απνθπγή ζεξκνγεθπξψλ θαη ε ηειεηφηεηα 
ηεο θαηαζθεπήο. Σηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα 
απαηηνχκελα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή 
θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φπνπ απαηηεζεί ε κεηαθνξά, 
ζπλαξκνιφγεζε θαη ρξήζε απηνθεξφκελσλ ηθξησκάησλ. 
 

Η Υπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβεί ζε 
νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 
5.2 Δπγαζίερ ςνηήπηζηρ Κοςθωμάηων Αλοςμινίος 
 
 Θα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 

Α/Α 
(α) 

ΤΛΙΚΟ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 
(δ) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
(ε) 

 

1 
Θχξα κνλφθπιιε 

95Φ255cm 
ΤΔΜ 2 

α. Αληηθαηάζηαζε πεξηκεηξηθψλ 
ειαζηηθψλ ζηεγαλνπνίεζεο 
(ιάζηηρα  ζηεγαλνπνίεζεο,  
βνπξηζάθηα  θηι). 
 
β. Αληηθαηάζηαζε πφκνινπ ζπξψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 
απαξηίσλ (ξνδέηεο θηι). 
 
γ. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο 
ζπξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
θπιίλδξνπ αζθαιείαο. 
 
δ. Ταθηηθή Σπληήξεζε 
(ξεγνπιάξηζκα, ιάδσκα, 
θαζαξηζκφο θνπθσκάησλ, 
κεραληζκψλ θηι)  

 
./. 
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(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

2 
Σίηεο αλνηγφκελεο 

110Φ130cm 
ΤΔΜ 6 

α. Αληηθαηάζηαζε δηρηχσλ θαη 
απαξηίσλ  
(βνπξηζάθηα  θηι). 
 
β. Ταθηηθή Σπληήξεζε 
(ξεγνπιάξηζκα, ιάδσκα, 
θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε 
κεραληζκνχ θηι)  

3 
Παηδνχξη ξνιφ 

110Φ130cm 
ΤΔΜ 4 

α. Αληηθαηάζηαζε ηκάληα θαη 
κεραληζκνχ αλαδίπισζεο (κε 
εληζρπκέλν) 
 
β. Δπηζθεπή κεραληζκνχ ξνινχ  
(ξνπιεκάλ θηι) 
 
γ. Ταθηηθή Σπληήξεζε 
(ξεγνπιάξηζκα, ιάδσκα, 
θαζαξηζκφο θνπθσκάησλ, 
κεραληζκψλ θηι)  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:500,00€ (CPV 50000000-5   Τπηπεζίερ επιζκεςήρ και 
ζςνηήπηζηρ) 

 

6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

Τα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 
 
6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο 

απαηηήζεηο Υγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 

399/94, Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 Τν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

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

θεθαιηνχ θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΙSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 863).  

6.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ 

ηνμηθνχο αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

7.1      Δγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος Δγγύηζηρ  
Ταλοπινάκων 

 

   α. Σηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεηαη  

./. 
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φηη παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε  

ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηεο πξνκήζεηαο. Σε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη  

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ 

θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ 

δαπάλε ( πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη 

παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Υπεξεζίαο). 

 

                       β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ θνπθσκάησλ 

(ρεξνχιηα, ζηεγαλφηεηα θηι.) Σε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ 

πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα 

αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή 

ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

 

                       γ.  Σε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 

αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ 

παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 
7.2       Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
 Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 

ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

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

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

 
 

./. 
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7.3        Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 
 

  Τα πξνο πξνκήζεηα θνπθψκαηα θαη παινπίλαθεο ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001:2015. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά (θαη 
ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), 
Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA 
θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), 
εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 
ζηελ ΤΠ. 

 

 Πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο απφ Διιεληθά θαη Γηεζλή 

Ιλζηηηνχηα δνθηκψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παινπίλαθα. 

 Κάζε θνχθσκα αινπκηλίνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

δήισζε επηδφζεσλ θαηαξηηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ 574/2014/ΔΔ. Η δήισζε επηδφζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 

ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) θαη φζα απφ ηα ινηπά νπζηψδε  

ραξαθηεξηζηηθά  , ζχκθσλα  κε  ηηο  απαηηήζεηο  ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ 

πξνηχπσλ (αεξνζηεγαλφηεηα, πδαηνζηεγαλφηεηα,  αληίζηαζε  ζηελ αλεκνπίεζε, 

κεραληθή αληνρή, αληνρή ζηελ ρξήζε, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, ζεξκνκνλσηηθή 

ηθαλφηεηα, αληνρή ζηνλ ρξφλν). 

 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4.2 ηεο 

παξνχζεο Τ.Π θαη ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη 

ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ». 

 
7.4        Όποι Αποδοσήρ 

 
7.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΤΠ, ηα πιηθά θαη νη εξγαζίεο  ζα 
παξαιακβάλνληαη. 

 
7.4.2  Σε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ 

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

./. 
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7.5        Τποσπεώζειρ  Ππομηθεςηή –Παπόσος 
 

7.5.1   Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη ηος Ππομηθεςηή 
καηά ηην καηάθεζη ηηρ πποζθοπάρ. 

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

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή 
βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία 
ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα 
ζηε παξάγξαθν 4.2. 
 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 
 

γ. Σήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν4 θαη7.3. 
 

δ.  Υπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ (αθνξά ηα θνπθψκαηα θαη ηνπο παινπίλαθεο) γηα δχν (2) έηε απφ ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Υπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα 
ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε 
κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  
 

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

7.5.3   Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη ηος Παπόσος 
ςπηπεζιών καηά ηην καηάθεζη ηηρ πποζθοπάρ. 

 
 Κάζε ππνςήθηνο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα 

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

./. 



 

 

-11- 
 

  α. Έγγξαθε θαη ενςπόγπαθη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πνπ ζα εθηειεζηνχλ, βάζε 
ηεο παξνχζεο Τ.Π. Σε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Τ.Π ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε. 
 

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

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο 

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

  
8.2. Ο Πάξνρνο Υπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο 

εξγαζίεο εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, 
απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο. 

 
 8.3. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο 30 εκεξψλ (30 εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί 
παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο.  

 
8.4. Η Υπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα 

γηα απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα ΤΠ, φπσο πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 

  8.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή 
πάξνρνο ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, 
πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη 
ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 
παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 
  8.6. 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 Τ.Π. 

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

 
8.8. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΤΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο 
γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ 
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

 
8.9. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο 
πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ηερληθήο 
πξνδηαγξαθήο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  
 

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

Φεηξηζηήο ζέκαηνο: Τρεο (ΜΦ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΓΔΓΚ/ΤΤΜ ηει 
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
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