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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 
ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ Μ-502  

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.  ΓΔΝΙΚΑ 
 

Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) αθνξά ζηε «πληήξεζε ηνπ 
αζθαιηηθνχ δαπέδνπ ηνπ Υψξνπ ηάζκεπζεο Ορεκάησλ» φπηζζελ ηνπ θηηξίνπ Μ-
502 ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηεο Βάζεο (εληφο 115 ΠΜ), θαζψο έρνπλ ζεκεησζεί 
εθηεηακέλεο θζνξέο ιφγσ γήξαλζεο θαη καθξνρξφληαο ρξήζεο ηνπ ππφςε ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζηελ ελδεηθηηθή επηθάλεηα ηνπ 
ζπλεκκέλνπ ζηελ παξνχζα «ρεδίνπ Απνηχπσζεο Γαπέδνπ ηάζκεπζεο» θαη 
αθνξά επηθάλεηα αζθαιηηθνχ πεξίπνπ 1.050 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. πγθεθξηκέλα 
πεξηιακβάλεη: 
 

α.  Σελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά-παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ (εληφο 115 
ΠΜ), αζθαιηνκίγκαηνο θαη ινηπψλ ζπλαθή πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

β.  Σελ παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο φπσο 
παξαθάησ: 

1)  Δθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ – απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ 
θαη ππνβνιή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηνλ Πάξνρν ζηελ Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε. 

2)  Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηάπεηα αζθάιηνπ. 
3)  Απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ πξφρπησλ πιαθψλ  

ζθπξνδέκαηνο. 
4)  Γηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (θιίζεηο – επηθιίζεηο θηι) ζηελ 

πεξηνρή εξγαζηψλ δηακνξθψλνληαο ζηξψζε ππφβαζεο θαη βάζεο γηα ην λέν 
αζθαιηηθφ δάπεδν.  

5) Καηαζθεπή απνζηξαγγίζεσλ φκβξησλ πδάησλ. 
6)  Καηαζθεπή ηνπ λένπ αζθαιηηθνχ δαπέδνπ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ. 
 

2.  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη παξνρή ππεξεζίαο 
ζπληήξεζεο, ζηελ παξνχζα ΣΠ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16.  
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3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

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

 
Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, εθ' 

φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ: 

Α/Α ΠΡΟΣΤΠΟ Πεξηγξαθή 

1 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-02-00 Δθζθαθέο Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ. 

2 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00 ηξψζεηο Οδνζηξψκαηνο απφ Αζχλδεηα 
Αδξαλή Τιηθά 

3 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01 Αζθαιηηθή Πξνεπάιεηςε. 

4 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

5 Π.Σ.Π. 0-155 Καηαζθεπή βάζεσλ νδνζηξσκάησλ δη' 
αδξαλψλ πιηθψλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ 
ηχπνπ" 

6 Π.Σ.Π. Α-201 Αζθαιηηθά δηαιχκαηα 

7 Π.Σ.Π. Α-265 Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα 

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

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

 
θαη επηπιένλ ηα θάησζη  πξφηππα αζθαιείαο: 

Α/Α ΠΡΟΣΤΠΟ Πεξηγξαθή 

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

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 388 Protective gloves against mechanical risks—
Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ 

3 ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Industrial safety helmets—Κξάλε πξνζηαζίαο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 Personal protective equipment-Safety 
footwear--Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο-
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 165 Personal eye protection--Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο καηηψλ 

 
4.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

 
4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο Τιηθψλ 
 

                      4.1.1 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 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. 
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                     4.1.2  Όια ηα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ εηαηξεία – εξγνζηάζην πνπ έρεη πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2015. ηελ πεξίπησζε πνπ απηά 
είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφηε απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ISO 
9001:2015 θαη γηα ηελ εηαηξεία πνπ ηα εηζάγεη, ηα εκπνξεχεηαη θαη ηα ππνζηεξίδεη 
(αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θηι). 
                

4.1.3  Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Πάξνρνο (γηα ηα πιηθά 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη) είλαη ππνρξεσκέλνη πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, 
πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηνλ ρψξν, λα ππνβάινπλ 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. 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  Δηδηθφηεξα, ζα αλαθέξνπλ φλνκα θαηαζθεπαζηή, ρψξα 
πξνέιεπζεο, κνληέιν θαη αξηζκφ θαηαιφγνπ, δηαζηάζεηο, θαηφςεηο. Σα 
ππνβαιιφκελα ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, θακπχιεο απφδνζεο, 
ραξαθηεξηζηηθέο ζηαζεξέο, θηι θαζψο θαη ηπρφλ απνθφκκαηα θαηαιφγσλ κε 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

 
4.1.5  ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απαηηείηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ή απφδνζεο, π.ρ. θαηά DIN ή ΔΛΟΣ ζα 
θαηαηίζεληαη θαη ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ σο απφδεημε 
θαηαιιειφηεηαο. 

 
4.1.6  Οη απαηηνχκελεο απαηηήζεηο δνθηκψλ ηχπνπ (φρη ζεηξάο) γηα 

πιηθά,   είλαη  δπλαηφλ   λα  ηθαλνπνηεζνχλ   θαη  κε   ηε  γξαπηή   θαηάζεζε   ηνπ 
θαηαζθεπαζηή φηη, βάζεη πξνεγνχκελσλ εγθεθξηκέλσλ δνθηκψλ, ηα πηζηνπνηεηηθά 
ησλ νπνίσλ ζα θαηαηεζνχλ, ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ παξέρνληαη είλαη ηνπ ηδίνπ 
ηχπνπ, ίδηαο πνηφηεηαο θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Όια ηα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ πξσηφθνιιν εξγνζηαζηαθψλ 
δνθηκψλ ζεηξάο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ειεγρζεί. 

 
4.1.7  Οη απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη ηα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

ηπρφλ απαηηεζνχλ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή θαη ηνλ Πάξνρν 
αληίζηνηρα (ζηα πιηθά πνπ ηνπο αθνξνχλ)  θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 
ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. 
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4.2 Δηδηθέο  Απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο  Τιηθψλ  
 

4.2.1 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (Αζθαιηηθφ θπξφδεκα) Α 12,5 
 

α. Σν αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα (αζθαιηφκηγκα) είλαη κίγκα 
αζθάιηνπ θαη αδξαλψλ ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. Σν αζθαιηηθφ 
ζθπξφδεκα ραξαθηεξίδεηαη ελ ζπληνκία απφ ηα γξάκκαηα Α θαη έλαλ αξηζκφ πνπ 
δειψλεη ην θφζθηλν δηέιεπζεο ησλ αδξαλψλ. Π.ρ. ην πξνο πξνκήζεηα 
αζθαιηφκηγκα Α 12,5 δειψλεη αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα κε αδξαλή ζπγθξαηνχκελα 
έσο θαη 10% θαηά βάξνο απφ θφζθηλν βξνρίδαο 12,5 mm. To ζπλδεηηθφ πιηθφ ηνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη θνηλή άζθαιηνο νδνζηξσζίαο ηχπνπ 35/50, 
50/70 ή 70/100, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12591:1999 
«Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ -Πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιηνπο 
νδνζηξσζίαο». Σν αζθαιηφκηγκα ζα παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκψ, ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ζχλζεζεο γηα ηχπνπ Α 12,5 θαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ΔΣΔΠ 05-03-11-04), πνπ αθνξά 
«Αζθαιηηθέο  ηξψζεηο  Κιεηζηνχ  Σχπνπ»  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζχκθσλα  κε  ηα  
αλαθεξφκελα  γηα  ηελ παξαγσγή αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο, νη κέζνδνη 
δνθηκήο ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Πξνηχπν ΔΝ 12697 «Αζθαιηηθά κίγκαηα -Μέζνδνη δνθηκήο ζεξκνχ 
αζθαιηνκίγκαηνο». 

 
β. Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 20 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, ηε κειέηε ζχλζεζεο ηνπ 
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο Α-12,5. 

 
4.2.2 Αζθαιηηθφ δηάιπκα 

 
Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ - Ο γηα πξνεπάιεηςε, ζχκθσλα 

κε ηηο Π.Σ.Π. Α-11, Α-201 θαη Α-203.  
 
4.2.3 Τπελζπκίδεηαη φηη ν Πξνκεζεπηήο θαη  ν Πάξνρνο (γηα ηα πιηθά 

αξκνδηφηεηάο ηνπο) έρνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ην 
ζχκθσλν κε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο άιινπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ησλ 
ππεηζεξρφκελσλ ζηηο εξγαζίεο πιηθψλ. 
 

4.2.4 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο κε απηφ πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηε κειέηε ζχλζεζεο, φζνλ αθνξά 
ζηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε ηνπ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο. Οη έιεγρνη 
ζπκβαηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην 
ίδην εξγαζηήξην πνπ εθπφλεζε ηε κειέηε ζχλζεζεο ή απφ  άιιν  αλαγλσξηζκέλν  
εξγαζηήξην.  Η  ηπρφλ  απφθιηζε  απφ  ηε  κειέηε  ζχλζεζεο  (ζηελ θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ή ην πνζνζηφ αζθάιηνπ) ζα δηνξζψλεηαη. 

 
4.2.5 Δπίζεο, κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη επαξθείο πνζφηεηεο ησλ 
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αδξαλψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (πιηθφ βάζεο) θαη κεηά απφ 
δεηγκαηνιεςία λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζηε θάζε απηή, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οπδεκία εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε ηα πιηθά 
απηά, πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο.  
 
 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (Π1) 
(CPV: 44113800-3: Τιηθά επηθάλεηαο νδνζηξώκαηνο) 

 
Α/Α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 
Αζθαιηφκηγκα 
ηχπνπ Α 12,5 

Σνn 140 55,00 7.700,00 

2 
Αζθαιηηθφ δηάιπκα 

ηχπνπ ΜΔ-0 
Kg 1.200 1,00 1.200,00 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 8.900,00 

 

εκείσζε: Η παξάδνζε ηνπ ππό πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο ζα  γίλεηαη 
ηκεκαηηθά ή θαζνιηθά, αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ζα 
πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Δηδηθόηεξα σο  
ππνρξέσζε  ηνπ πξνκεζεπηή νξίδεηαη ε παξάδνζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο θαη ζε νπνηαζδήπνηε εξγάζηκε εκέξα πνπ ζα 
αηηεζεί ε Τπεξεζία γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο. Η κεηαθνξά 
ηνπ πιηθνύ ζα γίλεηαη κε θνξηεγά ηνπ Παξόρνπ εξγαζηώλ.  
 
5.  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα 
Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα θάζε κία 
εξγαζία. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη , ζα γίλεηαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε 
επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΒΚ. 
 
 5.1  ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΩΝ 
 

5.1.1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη εληφο είθνζη (20) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Πάξνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ζε:  

 
    α. Πιήξε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
    β. Τπνβνιή, κεηά ηελ επηηφπνπ ιήςε ηνπνγξαθηθψλ 
ζηνηρείσλ, ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, αθξηβνχο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο 
πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  ζε θιίκαθα 1:200, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 
 
    (1)  ρέδην νξηδνληηνγξαθίαο κε πςφκεηξα (ηειηθά θαη 
πθηζηάκελα) γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ δαπέδσλ ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ 
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εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηαγξακκίζεσλ (ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία). 
 
     (2) ρέδην απνζηξάγγηζεο φισλ ησλ δαπέδσλ ηεο 
πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηπρφλ δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε πςφκεηξα, θιίζεηο, επηθιίζεηο θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Η πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζα 
απνζηξαγγίδεηαη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο αγσγνχ νκβξίσλ θαη ηε δεκηνπξγία βαζηψλ 
γξακκψλ θαη θαηάιιεισλ θιίζεσλ θαη επηθιίζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα «ρέδην 1». 
 
     (3) Η αλαδήηεζε, ν εληνπηζκφο, ε πξνζηαζία θαη 
απνηχπσζε  ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ησλ πάζεο θχζεσο πθηζηάκελσλ δίθηπσλ (ειεθηξηθά, 
ηειεθσληθά, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ιπ.), είλαη ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ θαη ζα 
γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. 
 
   5.1.2 Σα αλσηέξσ ζρέδηα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ καδί κε πξνηάζεηο, γηα επηηφπνπ πξνζηαζία ή 
κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-02-00. Οη 
πξνηάζεηο ηνπ Παξφρνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ 
ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ, νπδεκία εξγαζία επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηελ 
πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. 
 
  5.1.3 Οη απνθαηαζηάζεηο (θαη ε δαπάλε) πηζαλψλ βιαβψλ, πνπ 
ηπρφλ  πξνμελεζνχλ  ζηα  δίθηπα, ηφζν  θαηά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπο, φζν 
θαη θαηά ηηο εθζθαθέο γηα ηελ απνθάιπςή ηνπο ή θαηά ηηο εξγαζίεο πξνζηαζίαο 
ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηα παξαθάησ: 
 
    α. Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην: 
     Η ζπλέρεηα ησλ επηθνηλσληψλ ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα, 
κε πξνζσξηλφ ηξφπν, θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιαβέλ θαιψδην κε λέν 
ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπλδέζκσλ 
θαη ζε κήθνο φρη κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ θαισδίνπ. 
 
    β. Ηιεθηξηθφ  θαιψδην πςειήο ή ρακειήο ηάζεο: 
     Σν ηκήκα ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ, ην νπνίν επξίζθεηαη 
δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο, ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην. 
 
    γ. Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο: 
     Θα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν ζσιήλα ην ηκήκα ην νπνίν 
επξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 
 
    δ. Αγσγφο θαπζίκνπ: 
     Σν ηκήκα ην νπνίν επξίζθεηαη δέθα πέληε (15) πεξίπνπ 
κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν αγσγφ. 
 
   5.1.4 Η εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηή 
κεηάιισλ δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα αιιά ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Η εξγαζία φκσο πξνζηαζίαο ή 
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κεηαηφπηζεο απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα, επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία θαη ζα εθηειείηαη 
θαηφπηλ εγθξίζεψο ηεο. 
 
    5.1.5 Η δαπάλε ησλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ δηθηχσλ, ε ζέζε ησλ 
νπνίσλ ππεδείρζε ζηνλ Αλάδνρν, βαξχλεη απηφλ, ελψ ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο 
ησλ δηθηχσλ πνπ δελ αλεπξέζεθαλ ζηε ζέζε πνπ ππεδείρζεζαλ, βαξχλεη ηελ 
Τπεξεζία. 
 
   5.1.6 Η δαπάλε ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο απνθάιπςεο ζε φιν ην 
κήθνο νξηζκέλσλ ηµεµάησλ ησλ δηθηχσλ, γηα κεηαθνξά ή πξνζηαζία, επηβαξχλεη 
ηελ Τπεξεζία θαη ζα εθηειείηαη θαηφπηλ εγθξίζεψο ηεο.  
 
   5.1.7 Δάλ ηα δίθηπα είλαη θνληά ην έλα ζην άιιν ζα πξνηηκεζεί ε 
θαηαζθεπή δηάβαζεο δηπιήο ή ηξηπιήο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20. ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελα δίθηπα, γηα 
ηε ζπκπχθλσζε ηνπ ππεδάθνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηνθηλνχκελνο κηθξφο 
νδνζηξσηήξαο  (ηχπνπ BOMAG)  ρσξίο  ηδηαίηεξε  απνδεκίσζε,  ρσξίο  απηφ  λα  
ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απνδεθηφο κηθξφηεξνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο απφ ηνλ 
πξνβιεπφκελν γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. 
 
   5.1.8 Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ παξνχζα «ρεδίνπ 1» ζην νπνίν ελδεηθηηθά έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί επηθάλεηεο εκβαδνχ πεξίπνπ  1050 ηεηξαγσληθψλ  κέηξσλ.  
 
  Η αθξηβήο επηθάλεηα αζθαιηφζηξσζεο ζα θαζνξηζηεί κε ηελ έγθξηζε 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα ππνβάιεη ν Πάξνρνο ζηελ Τπεξεζία. 
 

5.2  ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΠΑΛΙΟΤ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 
 

5.2.1 Θα απνμεισζεί θαηά ηκήκαηα ν πθηζηάκελνο ηάπεηαο 
αζθάιηνπ. Σα ηκήκαηα ηνπ παιαηνχ αζθαιηηθνχ ζα ηεκαρίδνληαη ζε κηθξφηεξα 
ηκήκαηα θαη ζα ζπγθεληξψλνληαη πξνζσξηλά  ζε  ζεκείν πνπ  ζα ππνδεηρζεί απφ  
ηελ Δπίβιεςε, ψζπνπ λα απνκαθξπλζνχλ νξηζηηθά ηα ππφςε πξντφληα 
θαζαηξέζεσλ. 

 
5.2.2 Αθνινχζσο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνμήισζεο ηνπ παιαηνχ 

αζθαιηηθνχ ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη  φια  ηα  πιηθά 
θαηεδαθίζεσλ πξνο απφξξηςε ζε ρψξνπο αδεηνδνηεκέλνπο/επηηξεπφκελνπο απφ 
ηηο αξκφδηεο Αξρέο, θαη ηα απνδεηθηηθά ηειηθήο δηάζεζεο απηψλ ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία. εκεηψλεηαη φηη είλαη ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ ε δηεξεχλεζε θαη ν 
εληνπηζκφο θαηάιιεισλ ζέζεσλ απφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, γηα ηηο 
νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί άδεηα ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ θαη επνκέλσο ζηνλ 
αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 
θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη αλ εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα 
απφξξηςεο απηψλ.  

 
5.3  ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΓΑΦΟΤ Δ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
 5.3.1 Μεηά ηελ πιήξε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηνηάπεηα, 

ζηα ηκήκαηα  ηεο  παιαηάο βάζεσο  φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα  
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ηνπνγξαθηθά ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζηνχλ εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο, ψζηε ηειηθά 
ζε φιε ηελ πξνο δηάζηξσζε επηθάλεηα λα δεκηνπξγεζεί δψλε ππφβαζεο πνπ ζα 
δηαζέηεη πεξίπνπ ηηο εγθεθξηκέλεο θιίζεηο/επηθιίζεηο ζηε ζηάζκε ηνπ «κείνλ 
δεθαπέληε εθαηνζηά» απφ ηηο εγθεθξηκέλεο ηειηθέο άλσ ζηάζκεο ηνπ λένπ 
αζθαιηηθνχ δαπέδνπ. 

 
 5.3.2  Σα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζσξνχο, 

χςνπο ην πνιχ 2 κέηξσλ, θαη ζα απνηίζεληαη πξνζσξηλψο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Δπίβιεςε, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην εξγνηάμην, κέρξη ηεο ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηήζεψο ησλ, επί ηφπνπ γηα εμνκαιχλζεηο. Σα ηειηθά ρσκαηνπξγηθά 
πξντφληα ησλ εξγαζηψλ, (είηε σο πιενλάδνληα είηε σο αθαηάιιεια), ζα 
θνξηνεθθνξηψλνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη πξνο απφζεζε απφ ηνλ Πάξνρν ζε 
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο απφζεζεο πξντφλησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
δηαζέηεη ε Τπεξεζία, νη νπνίεο ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ζηνλ 
Πάξνρν. 

 
 5.3.3  Θα αθνινπζήζεη αλακφριεπζε θαη επαλαζπκπχθλσζε ηεο 

πθηζηάκελεο βάζεο ζε φιε ηελ πξνο αζθαιηφζηξσζε επηθάλεηα, ψζηε ε 
πθηζηάκελε βάζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ππφβαζε γηα ην λέν αζθαιηηθφ δάπεδν. Σν 
πθηζηάκελν πιηθφ βάζεο ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή ππφβαζεο. Θα γίλεη 
πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 
γίλεη έιεγρνο ζπκπχθλσζεο. Η ζπκπχθλσζε  πξέπεη λα  ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ 
επίηεπμε βαζκνχ ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100% ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθά 
πξνζδηνξηδφκελεο.      

 
 5.3.4 Αθνινχζσο ζα θαηαζθεπαζηεί ε βάζε ηνπ λένπ αζθαιηηθνχ 

ηάπεηα ζε κία ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 εθαηνζηψλ κε ηελ νπνία ζα 
νξηζηηθνπνηεζνχλ νη εγθεθξηκέλεο ηειηθέο θιίζεηο/επηθιίζεηο ζηε ζηάζκε ηνπ «κείνλ 
δέθα εθαηνζηά» απφ ηηο εγθεθξηκέλεο ηειηθέο άλσ ζηάζκεο ηνπ λένπ αζθαιηηθνχ  
δαπέδνπ. Ο  πξνέιεγρνο  θαηαιιειφηεηαο  ηνπ  πιηθνχ,  νη  ζπλερείο 
δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελζσκαησκέλνπ πιηθνχ θαη ν 
έιεγρνο ηεο επηηεπρζείζαο ζπκπχθλσζεο ζην νδφζηξσκα,  (ε  νπνία  ζα  πξέπεη 
λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ επίηεπμε βαζκνχ ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100% ηεο 
κέγηζηεο εξγαζηεξηαθά πξνζδηνξηδφκελεο), ζα γίλεη θαηά ηα ινηπά φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00 θαη ζηελ Π.Σ.Π. 0-155. 
 

5.3.5 Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ππφθεηληαη, πξηλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ζε έιεγρν 
γηα λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ δηάζηξσζεο, ν Πάξνρνο, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηε παξ.4.2.5 ηεο 
παξνχζεο Σ.Π, ππνρξεψλεηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πεγή ιήςεο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη λα ππνβάιεη πιήξε ζεηξά εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα ηα ελ 
ιφγσ πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθ.  2.3. ηεο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00.  
Αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ. αιιαγή ηεο 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο) ή θαη γεληθφηεξε αιιαγή πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ, ζα 
γίλεηαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη εθ' φζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 
ιφγνη. 
 
   5.3.6 Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Πάξνρν απφ απηή ηελ επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα 
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απηνχ. πλεπψο, αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη, ή απνβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ, αθαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή δνθίκσλ πιηθψλ, πξέπεη ν Πάξνρνο, 
παξαθνινπζψληαο ηνχην κε δηθή ηνπ ππνρξέσζε, λα αλαδεηήζεη άιιεο 
θαηάιιειεο πεγέο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ 
θαη αλάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ. 
 

            5.3.7 Όινη νη πξνβιεπφκελνη ζηε χκβαζε, ηηο ΔΛΟΣ θαη ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έιεγρνη/εμεηάζεηο ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ιήςε δνθηκίσλ 
(θαξφηα), ζα εθηεινχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα ηηο θάζεηο 
θαηαζθεπήο θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ή θαη εθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, κε δαπάλεο ηνπ Παξφρνπ, ζε θξαηηθά ή αλαγλσξηζκέλα 
(δηαπηζηεπκέλα) ηδησηηθά εξγαζηήξηα. Η ππφδεημε ησλ ζεκείσλ ιήςεσο ησλ 
δνθηκίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

5.4  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΝΔΟΤ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 
 

 5.4.1 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο ηεο βάζεο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο  θαη  αθνχ  θαζαξηζηεί, ζηεγλψζεη θαη ζθνππηζηεί ε επηθάλεηά ηεο,  
ζα δηαζηξσζεί κέζσ εηδηθνχ νρήκαηνο (FΔDERAL) πιηθφ πξνεπάιεηςεο ην νπνίν 
ζα  είλαη  ζχκθσλν  κε  ηηο  απαηηήζεηο  ηεο  ΔΣΔΠ  1501- 05 – 03 - 11- 01 θαη ηελ 
πξνδηαγξαθήο Π.Σ.Π. Α-201. Η θαιππηηθφηεηα ηεο πξνεπάιεηςεο ζα είλαη 
πεξίπνπ 1,2 kg/m2. 

  
5.4.2   ηε ζπλέρεηα θαη χζηεξα απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απφ ηε 

δηάζηξσζε ηεο πξνεπάιεηςεο (πεξίπνπ 48 ψξεο) ζα δηαζηξσζεί κε Finisher κία 
ζηξψζε αζθαιηνζθπξνδέκαηνο Α 12,5 θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 
εθαηνζηψλ κε ηελ νπνία ζα πινπνηεζνχλ πιένλ νη εγθεθξηκέλεο ηειηθέο άλσ 
ζηάζκεο ηνπ λένπ αζθαιηηθνχ δαπέδνπ, δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηέιεηα 
πξνζαξκνγή ηνπ λένπ αζθαιηηθνχ κε ηηο πέξημ πθηζηάκελεο θαη δηαηεξνχκελεο 
θαηαζθεπέο. Η πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ηα  νξηδφκελα  ζηελ  ΔΣΔΠ 1501-05-03-11-04 θαη  ηελ Π.Σ.Π. Α-265. Ο έιεγρνο ηεο 
επηηεπρζείζεο ζπκπχθλσζεο ηεο ζηξψζεο ζα γίλεη θαηά ηα ινηπά φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη επηβαξχλεη ηνλ Πάξνρν. 

 
5.4.3   Σν αζθαιηνζθπξφδεκα Α 12,5 θαζψο θαη ην αζθαιηηθφ 

δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο γηα πξνεπάιεηςε, είλαη πιηθά ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζίαο. Η κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ρψξν ησλ εξγαζηψλ θαη ε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, επηβαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν, ν 
νπνίνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα παξαπάλσ πιηθά ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ κε επζχλε ηνπ παξφρνπ, νπνηνδήπνηε απφ 
ηα ρνξεγνχκελα πιηθά θαηαζηεί άρξεζην (πρ. θαζπζηέξεζε ζηελ δηάζηξσζε ηνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιηθνχ θάησ 
απφ ηα πξνβιεπφκελα γηα δηάζηξσζε φξηα) , ηφηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ κε 
φκνην ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ (εάλ 
απαηηνχληαη), επηβαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν. 
 

5.5  ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ 

5.5.1 Η θαηαζθεπή ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ ζα πεξηιακβάλεη 
δηακνξθψζεηο, θιίζεηο, βαζηέο γξακκέο (ζπλερείο γξακκέο κε ρακειφηεξα 
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πςφκεηξα απφ ηε γχξσ πεξηνρή θαη κε θαηά κήθνο επαξθή θιίζε πνπ κπνξεί λα 
απνηειεί π.ρ. ηνλ πφδα πξαλνχο), εθζθαθέο, επηρψζεηο (κε πιηθφ ηεο Π.Σ.Π. Υ1), 
θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θαη 
νηηδήπνηε άιιν (θαηαζθεπή, πιηθφ, κηθξνυιηθφ) απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε 
απνζηξάγγηζε ηνπ δαπέδνπ ηεο παξνχζαο Σ.Π θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ 
ηα φκβξηα. ην ζπλεκκέλν «ρέδην 1» θαίλνληαη ε πξνηεηλφκελεο  απφ ηελ 
Τπεξεζία θιίζεηο γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ. 

5.5.2 Πξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ , ζα πξνεγεζνχλ νη 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ. Ο φγθνο ησλ νκβξίσλ ζα 
νδεγείηε  κέζσ ησλ θιίζεσλ- επηθιίζεσλ ζε θξεάηην πδξνζπιινγήο θαη κέζσ  
ππνγείνπ  (εγθηβσηηζκέλνπ)  ζσιήλα  PVC- U Φ315,  ζε παξαθείκελν ξείζξν. Σν 
ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο ησλ νκβξίσλ είλαη πεξίπνπ 
20κ. Σν θξεάηην πδξνζπιινγήο ζα θέξεη ζράξα απφ ρπηνζίδεξν, εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζσλ 400X400X40 mm  (εζσηεξηθέο 300X300),  αλνηγφκελε κε κεληεζέ, 
βάξνπο 18 θηιψλ θαη θιάζεο C 250 (ειάρηζηε αληνρή 250 kN).   

5.5.3  Οη αγσγνί νκβξίσλ εγθηβσηίδνληαη ζε άκκν ιαηνκείνπ θαη 
επηρψλνληαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ψζηε  λα  απνθεπρζνχλ  κηθξνθαζηδήζεηο  
ηνπ  νδνζηξψκαηνο. ηα ζεκεία πνπ ην δίθηπν ζα δηαζηαπξσζεί κε ηνλ δξφκν, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί έληερλε αξκνθνπή θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο 
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο κέζα ζην έδαθνο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ κε έδξαζε πάλσ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα πάρνπο  10  cm  
(ζθπξφδεκα εμνκάιπλζεο εδάθνπο), ην νπνίν ζα δηαζηξσζεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ 
ζθάκκαηνο, κε ηελ ίδηα ξχζε, φπσο ν απνρεηεπηηθφο αγσγφο. Μεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ησλ ζσιήλσλ ζην ζθάκκα, απηφ ζα γεκίζεη πξψηα κε 
άκκν (επίρσζε) ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 20 cm πάλσ απφ ηνλ αγσγφ θαη χζηεξα κε 
ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο. 

 

5.6  ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - 

ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν «ρέδην 1», ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ  
260 η.κ. ππάξρεη έλα ζηεγαζκέλν  πάξθηλγθ 18 ζέζεσλ κε αλψηαην πςνκεηξηθφ 
φξην ηα 2,10 κ. ηελ παξαπάλσ πεξηνρή ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 
ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή απηή, θαζψο θαη λα ιάβεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα (ρξεζηκνπνίεζε κηθξψλ  κεραλεκάησλ, δνλεηηθψλ πιαθψλ 
ζπκπχθλσζεο θηι) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ΣΠ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΛΟΣ ΣΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α-11 
 

./. 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (Π2) 
(CPV: 50230000-6 Τπεξεζίεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ζπλαθείο 

ππεξεζίεο γηα νδνύο θαη ινηπό εμνπιηζκό) 
 

Α/Α 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

Τπεξεζίεο επηζθεπήο, 
ζπληήξεζεο θαη ζπλαθείο 
ππεξεζίεο γηα νδνχο θαη 

ινηπφ εμνπιηζκφ 

ΣΔΜ 
 

1 7.100,00 7.100,00 

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 7.100,00 

 
εκεηώζεηο:  

1) Όια ηα πιηθά  πνπ αλαγξάθνληαη  ζηνλ πίλαθα (Π1), επηβαξύλνπλ ηελ 

Τπεξεζία θαη ζα κεηαθεξζνύλ κεξίκλεη ηνπ Παξόρνπ από ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο. Η κεηαθνξά ηνπο δελ απνδεκηώλεηαη ηδηαίηεξα θαη επηβαξύλεη 

ηνλ Πάξνρν.  

2) Σπρόλ άιια πιηθά όπσο αδξαλή πιηθά (πιηθό βάζεο, άκκνο θηι), ζσιήλεο, 

θξεάηηα, ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο απηώλ θαζώο θαη ινηπά πιηθά 

πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ έληερλε ζπληήξεζε ηνπ δαπέδνπ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ απνζηξαγγηζηηθώλ έξγσλ, επηβαξύλνπλ ηνλ Πάξνρν θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

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

Πάξνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

6.   ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

 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 ELOT EN ΙSΟ 20345, νθζαικψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
165). Θα ηεξεζνχλ ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γεληθά 
ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-07-14-01-00  "Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδνκήο"  θαη εηδηθά 
ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο. Γελ ζα απνξξίπηεηαη πιενλάδνλ πιηθφ ζε 
νρεηνχο αχιαθεο φκβξησλ πδάησλ θιπ θαη νη ρψξνη κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ ζα 
παξαδνζνχλ θαζαξνί. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ ΠΒΚ. 

 
7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 
 

7.1      Δγγπήζεηο  
 

ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 
παξέρεηαη εγγχεζε 2 εηψλ γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε 
απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα 
ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε πεξίπησζε 
θαθνηερλίαο ή αζηνρίαο πιηθνχ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε. 
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7.2       Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
 

Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα νξηζηεί 
κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 
                  7.2.1.  Αλ ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Τπεξεζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ (παξάγξαθνη 4 θαη 5).  
 
                  7.2.2.  Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο - εξγαζίεο απφ 
ηνλ πάξνρν, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ (παξάγξαθνο 5), ρσξίο 
απνθιίζεηο επ’ απηψλ (εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο).  
 

       7.2.3.  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα  ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
7.3        Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
       Σα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά (ζα θέξνπλ  ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 
  

            7.3.1.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

                  7.3.2. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001:2015, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.2.  
 
                  7.3.3.  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 δηεζλή (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. 
 
    7.3.4.  Θα δηελεξγεζνχλ νη πνηνηηθνί έιεγρνη φζνλ αθνξά ζηα πιηθά, 
ζηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο, ζηελ επηθαλεηαθή νκαιφηεηα θηι, φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηε παξάγξαθν 5 θαη 6 ηεο παξνχζεο ΣΠ. 
 

7.4        Όξνη Απνδνρήο 
 

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

 
        7.4.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 

πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν θαη λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία 
κε απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηνπ Παξφρνπ αληίζηνηρα.  
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        7.4.3  Οπδεκία ρξεζηκνπνίεζε πιηθνχ ζα επηηξέπεηαη, πξηλ ηελ 
έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη. 
 

7.5        Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή θαη Παξόρνπ Τπεξεζηώλ 
 

        7.5.1   Τπνβνιή Δγγξάθσλ ηνπ Πξνκεζεπηή 
 

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

 
α. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ. 
β. Πηζηνπνηεηηθφ  ζπκκεηνρήο  ηεο  εηαηξείαο  παξαγσγήο  ηνπ  

πξντφληνο  ζε  ζχζηεκα  δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015. 
γ.    Πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ ηδίνπ θαηά ISO 9001:2015. 
δ.   Σε κειέηε ζχλζεζεο αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο Α 12,5. Η  

κειέηε ζχλζεζεο  ηνπ  αζθαιηηθνχ  ζθπξνδέκαηνο  ζα  γίλεηαη ζε  αλαγλσξηζκέλν  
εξγαζηήξην (πηζηνπνηεκέλν θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45011), κε  
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πιηθψλ (αδξαλή, άζθαιηνο θ.ι.π.) απφ εθείλα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε.  

 
        7.5.2   Τπνβνιή εγγξάθσλ ηνπ Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
 

                              Κάζε ππνςήθηνο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ.  
 

                  α. Έγγξαθε θαη ελππόγξαθε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πνπ ζα εθηειεζηνχλ, βάζεη 
ηεο παξνχζεο ΣΠ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ εξγαζηψλ κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ΣΠ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη κε  
επαξθή δηθαηνιφγεζε.  

 
 β.  Πηζηνπνηεηηθφ  ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 

9001:2015. 
 

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

 7.5.3   Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 
Τιηθώλ  

 
Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία ν 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηε κειέηε ζχλζεζεο αζθαιηηθνχ  
ζθπξνδέκαηνο Α 12,5 απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην (πηζηνπνηεκέλν  θαηά  ην  
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πξφηππν  ΔΛΟΣ  ΔΝ  45011), κε δείγκαηα πιηθψλ (αδξαλή, άζθαιηνο θ.ι.π.) απφ 
εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 
7.5.4   Παξάδνζε Δγγξάθσλ - Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή ησλ 

Δξγαζηώλ  
 

               Καηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ν 
Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά: 

  
                              α. Έγγξαθε θαη ελππόγξαθε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ηειηθά εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ. 
 

                    β. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. 

 
                               γ. Έγγξαθε εγγχεζε γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα 
ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  
 
                               δ. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. 
 
                               ε. Σα ηειηθά θαηαζθεπαζηηθά θαη ηνπνγξαθηθά ζρεδία (AS 
BUILT) φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 5.1, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 
(αξρείν cad). 
 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
8.1. Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο ηπρφλ ζηεξεψλ - πγξψλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, 
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο 
επηρείξεζεο. 

 
8.2. Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

εληφο 40 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη 
θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
8.3.  Η Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 

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

 
8.4. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ  

παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, φπσο 
πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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8.5. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ.  

 
8.6. Ο Πάξνρνο, 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 ησλ εξγαζηψλ, 
ηεο γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (πηζηνπνηεηηθά εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ θηι) απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 

 
8.8. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

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

 
8.9.  Ο θαηαζθεπαζηήο (Πάξνρνο) ππνρξενχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ θαη αθνχ κειεηήζεη ηελ παξνχζα ΣΠ, λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή ιχζεηο 
ζε ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. 

 
8.10  Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ.  
 
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει. 

2821026906 - 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
 

      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
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