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

1.1 Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) είναι να 
περιγράψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια υλικών και παροχή 
υπηρεσιών για την διαμόρφωση του μνημείου 5 σημαιών στο Στρατωνισμό του 
ΠΒΚ, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.  
 
 Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ΤΠ προδιαγράφει τις απαιτήσεις για:  
 

α. Την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών – οικοδομικών εργασιών 
διαμόρφωσης του χώρου. 
 

β.  Την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών φωταγώγησης του χώρου. 
 

γ.   Την εκτέλεση εργασιών επίστρωσης του χώρου με κυβόλιθους. 
 
δ. Την προμήθεια - κατασκευή 2 μεταλλικών βάσεων στήριξης των 

μουσειακών εκθεμάτων (Βλήμα HAWK και ΝΙΚΗ). 
 
 1.2  Ο Προμηθευτής (εφόσον έχει την ευθύνη και της τοποθέτησης) και 
ο Πάροχος υποχρεούνται πριν από την έναρξη των εργασιών, αφού έχει 
επισκεφθεί τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας και έχει μελετήσει την παρούσα, να 
ζητήσει επεξηγήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα 
από την αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία του Π.Β.Κ. 

 
 
2.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Η κατωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών, 
στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον 
Ν.4412/16. 
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3.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

α. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ  
β. Οι ισχύοντες Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί συμπληρωμένοι με 

τους Γερμανικούς (VDE/DIN και άλλους Διεθνείς Κανονισμούς) 
συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή 
διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.   

γ.   Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τους κανόνες της 
Τέχνης και της Επιστήμης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού 
Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε 
τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, 
αποφάσεων ή οδηγιών. 

δ. Για τη μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή των μεταλλικών 
βάσεων πλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη . 

 
1) EC1: Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις 

κατασκευές.  
2) EC2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα. 
3) EC3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα 

 4) EC7 : Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Γενικοί κανόνες 
5) EC8 : Αντισεισμικός σχεδιασμός - Γενικοί κανόνες 
6) Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων. 
7) DIN 1055: Ανεμοφορτήσεις 
8) ΕΑΚ 2000: Ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός 2000 

 
4.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
4.1 Γενικές Απαιτήσεις Υλικών 

 
            4.1.1  Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, 
εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) 
πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική 
Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν 
σήμανση CE. 

 
                      4.1.2 Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής, θα είναι 
κατασκευασμένα από εταιρεία – εργοστάσιο που έχει πιστοποίηση συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001:2015. Στην περίπτωση που αυτά 
είναι κατασκευής εργοστασίων του εξωτερικού, τότε απαιτείται πιστοποίηση ISO 
9001:2015 και για την εταιρεία που τα εισάγει, τα εμπορεύεται και τα υποστηρίζει 
(ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού κτλ). 
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                     4.1.3  Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν από 
κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο χώρο, να 
υποβάλλει για έγκριση δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, πρωτότυπα 
ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές 
προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να 
πιστοποιεί ότι τα προς έγκριση υλικά ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας που τίθενται με την παρούσα. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει 
να είναι αναλυτική και πλήρης, διαφορετικά δε θα εγκρίνονται. Διευκρινίζεται ότι 
στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες 
οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και 
ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
 

            4.1.4   Η μεταφορά και παράδοση των υλικών θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις του Στρατωνισμού του ΠΒΚ στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων 
και η ποιοτική και ποσοτική τους παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή που θα 
οριστεί από την Υπηρεσία. 
 

4.2 Ειδικές  Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Υλικών 
 

4.2.1 Βάση Στήριξης Εκθεμάτων. 

Η προς προμήθεια μεταλλικές βάσεις στήριξης, θα 
τοποθετηθούν σε δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, κατάλληλων 
διαστάσεων. Ο σκελετός των βάσεων,  θα αποτελείται από κατάλληλες πρότυπες 
χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης σύμφωνα με τη στατική μελέτη εφαρμογής 
που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή, η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα και 
περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς., Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί 
θα είναι ποιότητας S235 τουλάχιστον, άριστης ποιότητας και αντοχής. Οι 
διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι 
συνδέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ τους, θα περιγραφούν πλήρως από 
τους διαγωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλουν. Τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών θα ακολουθούν τις ανοχές των 
DIN59411/78 / EN 10219-2. Επιθυμητή η  μορφή – γεωμετρία των βάσεων 
καθώς και η γωνία στήριξης των εκθεμάτων να είναι σύμφωνα με τις ήδη 
υπάρχουσες βάσεις, για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν ομοιομορφίας του 
χώρου των εκθεμάτων.  

Η όλη κατασκευή θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 
Το χρώμα θα αντιστοιχεί σε πίνακα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Η μεταφορά -
προσαρμογή των εκθεμάτων στις βάσεις στο χώρο του μνημείου θα γίνει από τον 
ανάδοχο προμηθευτή υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας. Όλες οι διατομές θα είναι 
καθαρές χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε 
κατάλληλο κράμα, μορφές και διαστάσεις όπως προσδιορίζονται στην 
προτεινόμενη μελέτη. Βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως βίδες, μπουλόνια, 
βύσματα στήριξης, ειδικές διατομές, παρεμβύσματα κλπ φέρουν χαρακτηριστικά  
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σύμφωνα με την μελέτη. Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας 
κατασκευής καθώς και οι συνδέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ τους θα 
οριστούν στα κατασκευαστικά σχέδια του κατασκευαστή (AS BUILT). Στη 
συναρμολόγηση όπου υπάρχει συγκόλληση πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

 
Επιπλέον για την προμήθεια – κατασκευή των βάσεων, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κάτωθι περιορισμοί - προϋποθέσεις: 

α. Έκθεμα ΝΙΚΗ 

1) Βάρος εκθέματος (tn): 2,5. 
2) Ολικό Μήκος (m) :12. 
3) Aνοιγμα πτερύγων (m) : 1,88 
4) Διάμετρος Β΄ ορόφου (m): 0,76 

β. Έκθεμα Hawk 

1) Βάρος εκθέματος (tn): 0,5 
2) Ολικό Μήκος (m) :5,03 
3) Aνοιγμα πτερύγων (m) : 1,20 
4) Διάμετρος (m): 0,36 

γ. Πιστοποιητικά κατασκευαστή και μελέτη κατασκευής 
,CE δομικής μεταλλικής κατασκευής ή ο κατασκευαστής να έχει την υποχρέωση 
έκδοσης CE για όλες τις κατασκευές του, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ΦΕΚ 1914/14.06.2012 στο οποίο 
καθορίζεται ως υποχρεωτική και δεσμευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

δ. Τυχόν ηλεκτροσυγκολλήσεις, θα υλοποιηθούν κατά 
ΕΝ 3834 & ΕΝ 5817. Τα πάχη των ραφών θα είναι ανάλογα με αυτά που 
επιβάλει η μελέτη του στατικού υπολογισμού.  

 ε. Η συναρμολόγηση όλων των υλικών θα γίνει με 
κοχλίες 8.8 (γαλβανισμένους ) σύμφωνα με DIN. 

4.2.2 Μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 
εργάσιμων  ημερών  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  ο  Προμηθευτής  είναι  
υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, τη στατική μελέτη 
κατασκευής των Βάσεων υπογεγραμμένη από αδειοδοτημένο διπλωματούχο 
Μηχανικό, κάτοχο όλων των απαραίτητων αδειών του Ελληνικού Κράτους για την 
εκπόνηση αντίστοιχων μελετών (επί αποδείξει). 
 

          4.2.3 Υπενθυμίζεται ότι ο Προμηθευτής έχει ακέραια την ευθύνη 
για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο με τις Προδιαγραφές, τη στατική μελέτη 
και τους άλλους όρους δημοπράτησης, των υπεισερχόμενων στις εργασίες 
υλικών. 
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4.2.4 Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη 
χρησιμοποίηση τους, αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο 
για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και είναι 
σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την 
Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα αυτού.  
 

4.2.5 Ενδεικτική φωτογραφία της υπάρχουσας στήριξης εκθέματος 
όπως φαίνεται στη συνημμένη «Φωτό 1».  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Π1)  

(CPV: 39154000-6  Εξοπλισμός Εκθέσεων) 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μεταλλικές Βάσεις 
Στήριξης Εκθεμάτων 

Τεμ 
 

2 3.000 € 6.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000 € 

 
Σημείωση:  

1) Όλα τα υλικά  για την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των 
μεταλλικών βάσεων, επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.  
 

2) Η απαιτούμενη στατική μελέτη, επιβαρύνει τον Προμηθευτή και 
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της προσφοράς. 

 
3) Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που τυχόν θα απαιτηθεί, για τη 
μεταφορά και τοποθέτηση του εκθέματος στη βάση, επιβαρύνουν τον 
Προμηθευτή και συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς. 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

 5.1  Γενικά - Προκαταρκτικές εργασίες 

 Ο Πάροχος θα πρέπει να εξετάσει τον χώρο του Μνημείου, 
και πριν την έναρξη των εργασιών να χαράξει την περιοχή στην οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην περιοχή όπως 
φαίνονται στα συνημμένα Σχέδια. Τυχόν μικρές αποκλίσεις επί των σχεδίων, τη  
διάταξη των εκθεμάτων και του φωτισμού τους, θα εκτελεστούν σε συνεργασία 
του Προμηθευτή με την Υπηρεσία. 

 
   Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παρούσα Τ.Π και τις ισχύουσες ΕΛΟΤ ΤΠ που αναφέρονται παραπάνω για κάθε 
μία εργασία. Ο προγραμματισμός των εργασιών που θα εκτελούνται , θα γίνεται 
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ. 
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5.2  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΛΑΒΩΝ.  

 
  5.2.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών και εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση σε :  

 
    α. Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
    β. Υποβολή, μετά την επιτόπου λήψη τοπογραφικών 
στοιχείων, στην Υπηρεσία για έγκριση, ακριβούς τοπογραφικού διαγράμματος 
της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών  σε κλίμακα 1:200, το οποίο θα 
περιλαμβάνει : 
    (1)  Σχέδιο οριζοντιογραφίας με υψόμετρα (τελικά 
και υφιστάμενα) για την κατασκευή του δαπέδου της περιοχής εκτέλεσης των 
εργασιών. 
     (2) Σχέδιο αποστράγγισης του δαπέδου περιοχής 
εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και 
της ευρύτερης περιοχής με υψόμετρα, κλίσεις, επικλίσεις και κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες.  
 
     (3) Η αναζήτηση, ο εντοπισμός, η προστασία και 
αποτύπωση  των υφιστάμενων κατασκευών στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών, καθώς και των πάσης φύσεως υφιστάμενων δίκτυων (ηλεκτρικά, 
τηλεφωνικά, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.), είναι υποχρέωση του Παρόχου και 
θα γίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ. 
 

5.2.2 Τα ανωτέρω σχέδια υποβάλλονται στη Διεύθυνση 
Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ μαζί με προτάσεις, για επιτόπου προστασία ή 
μετατόπιση των δικτύων σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-02-00. Οι 
προτάσεις του Παρόχου θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Πριν  
από την έγκριση των σχεδίων αυτών, ουδεμία εργασία επιτρέπεται να γίνει στην 
περιοχή των εργασιών. 
 
    5.2.3 Οι αποκαταστάσεις (και η δαπάνη τους) πιθανών 
βλαβών, που τυχόν  προξενηθούν  στα  δίκτυα, τόσο  κατά τη διαδικασία 
εντοπισμού τους, όσο κατά τις εκσκαφές για την αποκάλυψή τους ή κατά τις 
εργασίες προστασίας τους και την εκτέλεση των εργασιών, γίνεται σύµφωνα µε 
τα παρακάτω: 
     α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο : 
      Θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό 
τρόπο, η συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαβέν 
καλώδιο με νέο σε όλο το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των 
πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) 
μέτρων καλωδίου. 

 
./. 
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     β. Ηλεκτρικό  καλώδιο υψηλής ή χαμηλής τάσης : 
      Θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο, το τμήμα 
του υφισταμένου δικτύου, το οποίο ευρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της 
βλάβης. 
     γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης : 
      Θα αντικαθίσταται, με νέο σωλήνα το τμήμα το 
οποίο ευρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
 
    5.2.4 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω 
ανιχνευτού μετάλλων δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα αλλά η δαπάνη της 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών. Η εργασία όμως 
προστασίας ή μετατόπισης αποζημιώνεται ιδιαίτερα, επιβαρύνει την Υπηρεσία 
και θα εκτελείτε κατόπιν εγκρίσεως της. 
 
     5.2.5 Η δαπάνη των αποκαταστάσεων των δικτύων η θέση 
των οποίων υπεδείχθη στον Ανάδοχο, βαρύνει αυτόν, ενώ η δαπάνη 
αποκατάστασης των δικτύων που δεν ανευρέθηκαν στη θέση που υπεδείχθησαν, 
βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
    5.2.6 Η δαπάνη της τυχόν απαιτούμενης αποκάλυψης σε 
όλο το μήκος ορισμένων τµηµάτων των δικτύων, για μεταφορά ή προστασία, 
επιβαρύνει την Υπηρεσία και θα εκτελείτε κατόπιν εγκρίσεως της.  
 
    5.2.7 Τέλος, σημειώνεται ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν 
στην επιφάνεια του συνημμένου στην παρούσα «Σχεδίου 1» στο οποίο ενδεικτικά 
έχουν συμπεριληφθεί επιφάνειες εμβαδού περίπου  500 τετραγωνικών  μέτρων.  
 

5.3  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 
 
   5.3.1 Θα αποξηλωθεί κατά τμήματα ο υφιστάμενος τάπητας 
ασφάλτου στα σημεία όπου απαιτείται είτε λόγω φθοράς από το ριζικό σύστημα 
των παρακείμενων δέντρων είτε λόγω κατασκευαστικών λεπτομερειών που 
αναφέρονται στα υποβληθέντα σχέδια . Τα τμήματα του παλαιού ασφαλτικού θα 
τεμαχίζονται σε μικρότερα τμήματα και θα συγκεντρώνονται προσωρινά  σε  
σημείο που  θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ώσπου να απομακρυνθούν 
οριστικά τα υπόψη προϊόντα καθαιρέσεων. 

 
  5.3.2 Ακολούθως, για την ολοκλήρωση της αποξήλωσης του 

παλαιού ασφαλτικού θα φορτοεκφορτώνονται και θα μεταφέρονται  όλα  τα  υλικά 
κατεδαφίσεων προς απόρριψη σε χώρους αδειοδοτημένους/επιτρεπόμενους από 
τις αρμόδιες Αρχές, και τα αποδεικτικά τελικής διάθεσης αυτών θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι είναι υποχρέωση του Παρόχου η διερεύνηση και  
ο εντοπισμός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις 
οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρμόδιων Αρχών και επομένως 
στον αντίστοιχο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των 
προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα απόρριψης αυτών.  
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5.4  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
  5.4.1 Μετά την καθαίρεση όπου απαιτείται των τμημάτων του 

υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπογραφικά του 
έργου θα εκτελεστούν εκσκαφές - εκριζώσεις σε έδαφος γαιώδες, ώστε τελικά σε 
όλη την προς διάστρωση με κυβόλιθους επιφάνεια να δημιουργηθεί ζώνη 
υπόβασης που θα διαθέτει περίπου τις εγκεκριμένες κλίσεις/επικλίσεις στην 
στάθμη του «μείον δεκαπέντε εκατοστά» από τις εγκεκριμένες τελικές άνω 
στάθμες του νέου δαπέδου από κυβόλιθους.  

 
5.4.2 Επιπλέον θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές, για την 

κατασκευή 3 επίγειων βάσεων σκυροδέματος ποιότητας C16/20 με τον 
αντίστοιχο οπλισμό της ποιότητας S500s, διαστάσεων όπως παρακάτω: 

 
α. Βάση εκθέματος ΝΙΚΗ διαστάσεων περίπου 

5mΧ6mΧ0,5 (θα εξαρτηθεί από τη γωνία τοποθέτησης του εκθέματος), με 
ενσωματωμένα τα ειδικά αγκύρια που απαιτούνται για τη τοποθέτηση της 
μεταλλικής βάσης.  

β. Βάση εκθέματος HAWK διαστάσεων περίπου 
2,55Mχ5mΧ1,5 (όμοια με την ήδη υπάρχουσα βάση του εκθέματος PATRIOT), με 
ενσωματωμένα τα ειδικά αγκύρια που απαιτούνται για τη τοποθέτηση της 
μεταλλικής βάσης.  

γ. Βάση εκθέματος LAUNCHER διαστάσεων περίπου 
5mΧ6mΧ0,5 (θα εξαρτηθεί από τη γωνία τοποθέτησης του εκθέματος).  

 
Περίπου 2 εβδομάδες μετά τη σκυροδέτηση, θα γίνει η 

χρώση  όλων των βάσεων συμπεριλαμβανομένου και της ήδη υπάρχουσας, με 
τσιμεντόχρωμα επιλογής Υπηρεσίας. 
 

5.4.3 Επιπρόσθετα θα γίνουν καθαιρέσεις των φθαρμένων 
πλακών πεζοδρομίου καθώς και των περιμετρικών κρασπέδων σκυροδέματος 
περίπου 10 m2. Τα τμήματα που θα αποκαλυφθούν μετά και την καθαίρεση των 
παραπάνω (περίπου 10 m2), θα επικαλυφθούν με μάρμαρο καβάλας, ομοίου με 
το υπάρχον ώστε όλη η επιφάνεια του μνημείου να είναι θα είναι πλήρως 
καλυμμένη με μάρμαρο. Τυχόν υφιστάμενες  φθορές θα επισκευαστούν και θα 
γίνουν  οι απαραίτητες επεξεργασίες (γυάλισμα και αδιαβροχοποίηση) ώστε η 
τελική επιφάνεια να παρουσιάζει ένα άρτιο αποτέλεσμα. 

 
5.4.4 Τα προϊόντα των εκσκαφών θα συγκεντρώνονται σε 

σωρούς, ύψους το πολύ 2 μέτρων, και θα αποτίθενται προσωρινώς, σε 
συνεργασία με την Επίβλεψη, σε συγκεκριμένα σημεία στο εργοτάξιο, μέχρι της 
τυχόν χρησιμοποιήσεώς των, επί τόπου για εξομαλύνσεις. Τα τελικά 
χωματουργικά προϊόντα των εργασιών, (είτε ως πλεονάζοντα είτε ως 
ακατάλληλα), θα φορτοεκφορτώνονται και θα μεταφέρονται προς απόθεση από 
τον Πάροχο σε προκαθορισμένες θέσεις απόθεσης προϊόντων χωματουργικών 
εργασιών που διαθέτει η Υπηρεσία, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 
Επίβλεψη στον Πάροχο. 

./. 
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5.5  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
 

5.5.1 Για την τοποθέτηση των κυβόλιθων απαιτείται σκληρή 
και επίπεδη επιφάνεια. Στα σημεία περίπτωση που έχει αφαιρεθεί ο υφιστάμενος 
ασφαλτοτάπητας, θα τοποθετηθεί 3Α (αμμοχάλικο) σαν υλικό βάσης πάχους 10 
cm συμπιεσμένο. Για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού συμπίεσης, θα 
τοποθετείται  κάθε φορά υλικό βάσης 5-6 cm,  στην συνέχεια θα διαβρέχετε και 
θα συμπιέζεται το υπόστρωμα με δονητική πλάκα ή με κύλινδρο έως το 
επιθυμητό ύψος των τελικών κλίσεων - επικλίσεων. 

 
  5.5.2  Στη συνέχεια θα γίνει "εγκιβωτισμός" των κυβόλιθων 

με την κατασκευή περιμετρικού κρασπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα φάρδους 
15 – 20 cm. Θα γίνει περιμετρική εκσκαφή του ίχνους της περιοχής σε βάθος 20 
εκ και το ελεύθερο ύψος του κρασπέδου από την στρωμένη συμπιεσμένη 
επιφάνεια θα είναι 10 – 12 cm.  

 
 5.5.3 Ακολούθως θα κατασκευαστεί το υπόστρωμα με την 

ομοιόμορφη τοποθέτηση άμμου (λατομείου). Κατά τη διάστρωση θα γίνεται 
διαβροχή και συμπίεση της άμμου με  δονητή πλάκας ώστε η τελική επιφάνεια να 
έχει πάχος περίπου 4cm με κλίσεις κατάλληλες προς την διεύθυνση απορροής 
των όμβριων. 

 
5.5.4 Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα πραγματοποιηθεί 

χωρίς κονίαμα, ο ένας δίπλα στον άλλο. Η επίτευξη τελικής ομαλής επιφανείας 
των κυβολίθων εξασφαλίζεται με δόνηση των κυβόλιθων με δονητή πλάκας. 
Μετά τη δόνηση γίνεται η αρμολόγηση, με μίγμα ψιλής άμμου ποταμού και 
τσιμέντου σε αναλογία 3:1 εν ξηρώ .Το μίγμα ψιλής άμμου ποταμού και τσιμέντου 
σκορπίζεται στην επιφάνεια με βούρτσα ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά των 
αρμών. Στην συνέχεια η επιφάνεια διαβρέχεται και η διαδικασία σκορπίσματος 
και βουρτσίσματος του μίγματος ψιλής άμμου και τσιμέντου επαναλαμβάνεται 
μέχρις ότου να γεμίσουν όλοι οι αρμοί μέχρι του τελικού επιπέδου των 
κυβολίθων. Το τελικό αποτέλεσμα θα παρουσιάζει άρτια επιφάνεια, απαλλαγμένη 
από σκόνες, προσμίξεις κτλ.  
 

5.6  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Για την φωταγώγηση των εκθεμάτων, θα τοποθετηθούν στα σημεία 
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, περιμετρικά του χώρου, επίγειοι 
προβολείς τύπου spot. Οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης και υπογειοποίησης  
των καλωδιώσεων, θα πραγματοποιηθούν πριν την επίστρωση των κυβόλιθων. 
Οι καλωδιώσεις θα διέρχονται εντός πλαστικών σωληνώσεων. Το τελικό 
ηλεκτρολογικό σχέδιο (ΑS BUILT) με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, θα 
παραδοθεί από τον Πάροχο με το πέρας των εργασιών.  

 
 
 
 

./. 
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5.7  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη παρούσα Τ.Π και τις ισχύουσες ΕΛΟΤ ΤΠ, θα παραδοθούν από 
την Υπηρεσία στον Πάροχο τα υλικά του πίνακα 2. Λοιπά υλικά που αναφέρονται 
στην Τ.Π και δεν αναγράφονται στον Πιν.2, επιβαρύνουν τον Πάροχο. 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Π2)  
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κυβόλιθοι αποχρώσεως γκρι m2 450 
2 Τσιμέντο μαύρο (συσκ. 40 κιλ) τεμ 40 
3 Σκυρόδεμα κατ C16/20 m3 50 
4 Άμμος λατομείου m3 30 
5 Spot-προβολέας 1x50 W IP68 ME 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
τεμ 10 

6 Καλώδιο 0,6/1Κv NYYE1VV-U 5X6mm m 100 
7 Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου 32mm 

(3m) 
τεμ 33 

8 Σωλήνας σπιράλ τύπου 25mm  m 100 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (Π3)  -   

CPV  44112000-8 (Διάφορες οικοδομικές κατασκευές) 
 

Α/Α 
(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

(γ) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρώ) 
(δ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
 Ευρώ 

 (ε) 

CPV  
 (στ) 

1 Διάφορες οικοδομικές 
εργασίες                      τεμ 

ΚΑΤΆΠ
ΟΚΟΠ
Η 

10000 10000 44112000-8 

 ΣΥΝΟΛΟ 10000  
 

Σημείωση:  
 Όλα τα υλικά  που αναγράφονται  πίνακα (Π2), επιβαρύνουν την Υπηρεσία 

και θα παραδοθούν στον Παρόχο για την εκτέλεση των εργασιών. Στην 
περίπτωση που κάποιο από τα  ανωτέρω υλικά  καταστεί άχρηστο με 
ευθύνη του Παρόχου, τότε θα αντικαθίσταται με όμοιο με μεριμνά του. 

 
./. 
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 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί, επιβαρύνουν 
τον Πάροχο και συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς. 

 

6.         ΌΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα: 
 
6.1 Να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιστες 

απαιτήσεις Υγιεινής και ασφαλείας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», και 
στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφαλείας (Π.Δ. 778/80, Π.Δ 
399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.16/96,Π.Δ.17/96, Π.Δ.90/99, Π.Δ.159/99 κλπ.).  

6.2 Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα 
απαιτούμενα Μ.Α.Π. ( προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 
κεφαλιού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ποδιών κατά ELOT EN ΙSΟ 20345, προστατευτική 
ενδυμασία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 863).  

6.3 Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από 
τοξικούς ατμούς εφόσον τούτο απαιτείται.  

 
7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
7.1  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου 

Εγγύησης  Υλικών (βάσεις στήριξης εκθεμάτων) 
 

          Στην προσφορά του Προμηθευτή πρέπει να δηλώνεται ότι 
παρέχεται εγγύηση για το υλικό, για τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια 
από την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια 
του προαναφερθέντος χρονικού  διαστήματος  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  
ο  προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα 
είναι ελαττωματικό από κατασκευή, παρουσιάσει πρόωρη φθορά ή συστηματική 
βλάβη, με δική του δαπάνη ( προμήθεια ανταλλακτικών- υλικών από τον 
κατασκευαστή  και παράδοση τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας). 

 
7.2  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου 

Εγγύησης  Εργασιών 
 

Στην  προσφορά   του   παρόχου  υπηρεσιών   πρέπει   να 
δηλώνεται ότι παρέχεται για την άριστη εκτέλεση των εργασιών συνοδευόμενη 
από ρητή δέσμευσή του για την αποκατάσταση με μέριμνα και δαπάνες που θα 
τον  βαρύνουν  αποκλειστικά,  τυχόν  φθορών  που  θα προκύψουν στην περιοχή  
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του μνημείου (δάπεδο, σκυροδετημένες βάσεις, φωτισμός) λόγω κακοτεχνιών και 
δεν θα οφείλονται σε συνήθη χρήση, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την 
οριστική παραλαβή της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια του 
προαναφερθέντος χρονικού  διαστήματος  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
Πάροχος  είναι υποχρεωμένος αποκαταστήσει τις φθορές – κακοτεχνίες, με δική 
του δαπάνη ( προμήθεια υλικών και εργασία). 
 

7.3       Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

           Η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής , έχοντας υπόψη 
της τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, ελέγχει τα παρακάτω: 

 
                   7.3.1.  Αν τα προς προμήθεια υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας Τ.Π.  
 
                    7.3.2.  Αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες από τον 
Πάροχο πριν τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με την Τ.Π.  
 
           7.3.3.  Μετά την κατασκευή ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία 
σύμφωνα με την παρούσα Τ.Π και τα αναγραφόμενα στις ΕΛΟΤ. 

          7.3.4.  Αν το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της Τ.Π της Υπηρεσίας και των τελικών όρων της σύμβασης. 
 

7.4        Διασφάλιση Ποιότητας 
 

          Οι  προς προμήθεια βάσεις (πίνακας Π1) θα φέρουν υποχρεωτικά  
τα παρακάτω: 

  
 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. 
 Ο Προμηθευτής καθώς και ο κατασκευαστικός τους 

οίκος , θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015.  
 Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

(και ελληνικά)  πρότυπα  καθώς  και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN 
κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών 
(ASTM,NFPA κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα 
Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας 
προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο 
πάνω αναφερόμενα στην ΤΠ. 
 

 Λοιπά όπως περιγράφονται στη παράγραφο 4 της 
παρούσης Τ.Π. 
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7.5        Όροι Αποδοχής 
 

       7.5.1 Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου 
ανταποκρίνονται στο σύνολό τους  προς της απαιτήσεις της ΤΠ, τα υλικά και οι 
εργασίες  θα παραλαμβάνονται. 

 
       7.5.2  Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι κάποιο 

υλικό είναι ακατάλληλο ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις, ή 
εάν οι εργασίες δεν ικανοποιούν την παρούσα Τ.Π, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
να αντικατασταθεί το υλικό με άλλο κατάλληλο με δαπάνη του Προμηθευτή ή την 
επανάληψη των εργασιών για διόρθωση τυχόν προβλημάτων με δαπάνη του 
Παρόχου. 

 
7.6        Υποχρεώσεις  Προμηθευτή – Παρόχου 

 
        7.6.1   Υποβολή εγγράφων για Αξιολόγηση του Προμηθευτή 

κατά την κατάθεση της προσφοράς. 
 

                              Κάθε υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα 
παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του.  
 
                               α. Σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά πρότυπα όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 4 και 7.3. 
 
                               β.    Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση των προσφερόμενων 
υλικών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 και 7.1. 
                  

        7.6.2   Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων κατά την Παραλαβή των 
Υλικών. 
                              Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω 
έντυπα και πιστοποιητικά κατά την παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία.  
 
                               α. Επικαιροποιημένα σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά 
πρότυπα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4 και 7.3. 
 
                               β. Τη στατική μελέτη κατασκευής και έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά. Επιπλέον οι 
προσφέροντες θα αναφέρουν πέραν του χρόνου και τους όρους εγγύησης των 
προσφερόμενων υλικών. 

 
        7.5.3   Υποβολή εγγράφων για Αξιολόγηση του Παρόχου 

υπηρεσιών κατά την κατάθεση της προσφοράς. 
 

                                 Κάθε υποψήφιος Πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να 
καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του.  
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                                    α. Έγγραφη και ενυπόγραφη αναλυτική περιγραφή των 
εργασιών που περιλαμβάνονται στην προσφορά και που θα εκτελεστούν, βάση 
της παρούσης Τ.Π. Σε περίπτωση απόκλισης των εργασιών με αυτές που 
περιγράφονται από την Τ.Π θα πρέπει να αναγράφονται επακριβώς οι λόγοι με  
επαρκή δικαιολόγηση.  
 
                                   β. Επιπλέον για  την συμμετοχή του στον διαγωνισμό ο 
κάθε συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ώστε να λάβει  γνώση των επιτόπιων ιδιαίτερων 
συνθηκών και να λάβει  υπόψη του στην προσφορά του, όλα τα  δεδομένα εκείνα 
που αφορούν την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς να  έχει το δικαίωμα 
κατόπιν να εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση. 
                           

                                 
 8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
8.1. Ο Προμηθευτής και ο Πάροχος θα απασχολήσουν για τις εργασίες 

μεταφοράς του προς προμήθεια υλικού και της τοποθέτησης, καθώς και της 
εκτέλεσης των εργασιών προσωπικό της επιχείρησής τους ή προσωπικό 
συνεργαζόμενης στεγασμένης επιχείρησης.  

  
8.2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών  υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες 

εντός  20 ημερών (20 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση των χρονικών ορίων, αυτή θα γίνεται 
κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης ενημέρωσης και μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

 
 8.3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια και 

τοποθέτηση των υλικών (για όσα προβλέπονται από την παρούσα Τ.Π) εντός 30 
ημερών (30 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση των χρονικών ορίων, αυτή θα γίνεται 
κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης ενημέρωσης και μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

  
8.4. Επισημαίνεται ότι ο κάθε υποψήφιος Προμηθευτής ή πάροχος 

υπηρεσιών, δύναται να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας μας, πριν την 
κατάθεση της προσφοράς, προκειμένου να λάβει γνώση του χώρου και της 
υφιστάμενης εγκατάστασης και να έχει λάβει υπόψη του όλους τους παράγοντες 
πριν καταθέσει την προσφορά του.  

            
8.5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από 

αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ, η οποία κατά την παραλαβή θα προβεί σε όλους 
τους προβλεπόμενους ελέγχους που περιέχονται στην παρούσα Τ.Π. 
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8.6. Ο Προμηθευτής και ο Πάροχος Υπηρεσιών καθώς και το 
προσωπικό τους, υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας 
κατά την είσοδο στο Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. 

 
8.7. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν οι έλεγχοι που 

περιγράφονται στην παρούσα ΤΠ. Επίσης θα προηγηθεί παραλαβή της γραπτής 
εγγύησης και των σχετικών εντύπων (εγχειρίδια, πιστοποιήσεις κτλ) από την 
αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής.   

  
8.8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή 

υπηρεσιών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες που 
ασχολούνται με το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά μητρώα.  
 

8.9. Ο Προμηθευτής και ο Πάροχος υποχρεούνται να παραδώσουν το 
χώρο καθαρό μετά το τέλος της τοποθέτησης των υλικών ή της παροχής 
υπηρεσιών.  

 
Χειριστής θέματος: Τχης (ΜΧ) Αχιλλέας Μάης, ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ τηλ 

282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
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