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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ  
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
Υανιά,  15   Ιοςλ 20 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΗ 7 ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΠΒΚ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ δηελέξγεηα 
νγθνκεηξήζεσλ ππφγεησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ ηνπ ΠΒΚ, νη νπνίεο 
βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο: Παδηλφο, Φνξδάθη, Σηαπξφο, Γξάπαλν  Απνθφξσλα, 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Φαλίσλ, ζην χςσκα Πξ. Ηιία Θήξαο θαη ζην Βαζηιηθφ 
Ηξαθιείνπ.  

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θνξείο νη νπνίνη: 

2.1.1. Δίλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 
ISO/ΙΔC 17025:2005 ή λεψηεξε έθδνζή ηνπ απφ ην Δζληθφ Σχζηεκα 
Γηαπίζηεπζεο (ΔΣΥΓ) ή απφ αληίζηνηρν επξσπατθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο, γηα 
ηελ νγθνκέηξεζε δεμακελψλ.  

2.1.2. Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζηελ πηζηνπνηεκέλε 
νγθνκέηξεζε δεμακελψλ.  

2.1.3. Γηαζέηνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε 
δηελέξγεηα ηέηνησλ κεηξήζεσλ. 

2.1.4. Γηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ν νπνίνο έρεη 
πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

2.1.5. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο.  

3. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

3.1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

3.1.1. Τελ παξνχζα ΤΠ 

3.1.2. Τν ΦΔΚ 2406/ΤΔΥΦΟΣ Β’/26-09-2013 

3.1.3. Τν πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO/ΙΔC 17025:2005 θαη  

3.1.4. Γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηα πξφηππα ηνπ 
Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ ή 
πξνηχπσλ.  

4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 

4.1. Οη πξνο νγθνκέηξεζε δεμακελέο είλαη φιεο ππφγεηεο, κεηαιιηθέο, 
θπιηλδξηθέο, νξηδφληηεο θαη ειαθξά θεθιηκέλεο. Σηα πιατλά άθξα ηνπο έρνπλ 
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ζθαηξηθφ ζρήκα. Σην ζθαξίθεκα  θαίλεηαη ην ζρήκα ησλ δεμακελψλ. Σηνλ 
πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο θάζε δεμακελήο θαη ν φγθνο ηεο.  
 
καπίθημα  
 
        b      L           b                                     
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 

Πίνακαρ 1. ηοισεία δεξαμενών 

 

α/α 
Θέζη 
δεξαμενήρ 

Δίδορ 
καςζίμος 

D (m) L (m) b (m) 
V όγκορ  

( lt) 

1 Φνξδάθη  πεηξέιαην 1,38 2,40 0,178 3.900 

2 Σηαπξφο πεηξέιαην 1,38 2,40 0,178 3.900 

3 
Γξάπαλν 
Απνθφξσλα 

πεηξέιαην 1,38 2,40 0,178 3.900 

4 
Ύςσκα Πξ. 
Ηιία Θήξα 

πεηξέιαην 1,916 4,01 0,224 12.000 

5 
Βαζηιηθφ 
Ηξαθιείνπ 

πεηξέιαην 1,916 4,00 0,224 12.000 

6 
Βαζηιηθφ 
Ηξαθιείνπ 

πεηξέιαην 1,60 2,50 0,178 5.000 

7 Παδηλφο  βελδίλε 3,02 10,00 0,42 75.000 

 

 

 

4.2. σέδια  

4.2.1. Α-1 Όςε δεμακελήο 3.900 L Φνξδαθίνπ, Σηαπξνχ θαη Γξαπάλνπ 

4.2.2. Α-2  Όςε δεμακελήο 12.000 L πςψκαηνο Πξ. Ηιία Θήξαο.  

4.2.3. Α-3 Όςε δεμακελήο 12.000 L Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ 

4.2.4. Α-4 Όςε δεμακελήο 5.000 L Βαζηιηθνχ Ηξαθιείνπ 

4.2.5. Α-5 Όςε δεμακελήο 75.000 L Βάζεο 
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5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

5.1. Μέηπα Αζθαλείαρ 

5.1.1. Ο θαζνξηζκφο, ε ιήςε θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, φζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Υπεξεζίαο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

5.1.2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζπλζήθεο απφιπηεο 
αζθάιεηαο γηα αθίλδπλε επέκβαζε ζηε δεμακελή, δηαζέηνληαο ηνλ αλαγθαίν 
εμνπιηζκφ θαη ηα απαηηνχκελα φξγαλα. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ.   

5.1.3. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ο ρψξνο ζα ραξαθηεξηζζεί σο πεξηνρή 
απαγνξεπκέλεο εηζφδνπ εηο ηνπ κε έρνληεο εξγαζία θαη ζα απνθιεηζζεί κε 
εηδηθέο ηαηλίεο.   

5.1.4. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ 
ππξφζβεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ (ππξνζβεζηήξεο).  

5.1.5. Δπηπιένλ κε δηθή ηνπ επζχλε ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζφιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.   

5.2. Μεηάγγιζη καςζίμος 

5.2.1. Αξρηθά ζα απνκαθξπλζνχλ ηα θαιχκκαηα ησλ αλνηγκάησλ ηεο 
νξνθήο (αλζξσπνζπξίδσλ). Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κεηάγγηζε ηεο πνζφηεηαο 
ηνπ θαπζίκνπ πνπ ππάξρεη ζηηο δεμακελέο κε ρξήζε αληιεηηθνχ κεραλήκαηνο 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ.  

5.2.2. Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ ζα είλαη ζηελ κέξηκλα 
ηεο Μνλάδαο ε νπνία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ πάξνρν βπηίν φζνλ αθνξά ηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ησλ Φαλίσλ. Όζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο Ηξαθιείνπ θαη Θήξαο ε 
απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ ζα γίλεη ζε βπηίν πνπ ζα δηαζέζεη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ.   

5.2.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Μνλάδα ζα θξνληίζεη φζνλ ην δπλαηφλ λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ε πξνο άληιεζε πνζφηεηα θαπζίκνπ πξηλ γίλεη ε 
νγθνκέηξεζε.  

5.2.4. Μεηά ην ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο, ην θαχζηκν ζα επηζηξαθεί ζηηο 
δεμακελέο θαη ζα γίλεη επαλαηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ. 

5.2.5. Μνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ην θαχζηκν ηεο θάζε δεμακελήο 
θαζφιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο, δειαδή θαηά 
ηελ άληιεζε ηνπ θαπζίκνπ απφ ηελ ππφγεηα δεμακελή, ηελ πξνζσξηλή 
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απνζήθεπζε ηνπ θαη ηελ επαλαπιήξσζε ηεο θάζε ππφγεηαο δεμακελήο, ζα 
είλαη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο ηεο ζέζεο ηεο δεμακελήο. 

5.3. Καθαπιζμόρ δεξαμενών 

5.3.1. Οη δεμακελέο ηνπ πίλαθα 1 κε α/α 1-5, έρνπλ ζπληεξεζεί 
πξφζθαηα απφ ην ΠΒΚ. Οη δεμακελέο κε α/α αξηζκφ 6 θαη 7, δελ έρνπλ 
ζπληεξεζεί πξφζθαηα θαη πξέπεη έζησ λα θαζαξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
επφκελεο παξαγξάθνπο, απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζέκαηνο.    

5.3.2. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, αθνχ απνκαθξπλζεί ην θαχζηκν, ζα 
γίλνπλ πιχζεηο ηεο δεμακελήο κε ρξήζε θάζεηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θαηά 360ν 

θαη σο πξνο ηνλ νξηδφληην θαη σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα εθηνμεπηήξα 
λεξνχ ν νπνίνο εθηνμεχεη απφ 2 κπεθ, λεξφ ππφ πςειή πίεζε πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο κε πςειή πίεζε. Η άληιεζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ρξήζε  
αληιεηηθνχ κεραλήκαηνο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ.  

5.3.3. Όηαλ νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκφο ηεο δεμακελήο ζα γίλεη 
ζηέγλσκα. 

5.3.4. Όια ηα αληιήζηκα λεξά θαζαξηζκνχ ζα απνζεθεπζνχλ ζε 
(παιεηνδεμακελέο θαηά UN γηα θαχζηκν) πνπ ζα δηαζέζεη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ.  

5.3.5. Η πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 
(ελαπνκείλνληα πγξά θαηάινηπα θαπζίκνπ θαη αληιήζηκα λεξά θαζαξηζκνχ) 
ζα γίλεη κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία απφ εμνπδηνδνηεκέλν θνξέα, κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ.   

6. ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΗ 

6.1. Γηα ηελ νγθνκέηξεζε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο κέζνδνη 
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα.  

6.2. Η επηινγή ηεο κεζφδνπ είλαη ζηελ θξίζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Γ ηνπ ΦΔΚ 2406/ΤΔΥΦΟΣ 
Β’/26-09-2013.   

6.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί νγθνκεηξηθή κέζνδνο, 
ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ απ’ επζείαο κέηξεζε ηνπ φγθνπ θαηά ηε ζηαδηαθή 
πιήξσζε ηεο δεμακελήο κε ηελ πξνζζήθε δηαθξηηψλ πνζνηήησλ χδαηνο πνπ 
κεηξψληαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κεηξεηηθνχ πξνηχπνπ, ην θφζηνο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ γηα ηελ νγθνκέηξεζε θαζψο θαη γηα ηελ 
απνκάθξπλζε θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, βαξχλεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ζα γίλεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα. 

7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

7.1. Κάζε ζπκκεηέρνληαο θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα 
παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 
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7.1.1. Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΤ 
ΔΝ ISO/ΙΔC 17025:2005 ή λεψηεξε έθδνζή ηνπ απφ ην Δζληθφ Σχζηεκα 
Γηαπίζηεπζεο (ΔΣΥΓ) ή απφ αληίζηνηρν επξσπατθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο γηα 
νγθνκέηξεζε δεμακελψλ ελ ηζρχ θαηά ηε θάζε ηεο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο, 
ζπλνδεπφκελν απφ ην Δπίζεκν Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο (ΔΠΔΓ). 

7.1.2. Μία πλήπη πεπιγπαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ 
ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο κε ηδηαίηεξε κλεία ζηε κέζνδν ή 
ζηηο κεζφδνπο νγθνκέηξεζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ θνξέα, θαη 
αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη κέζνδνη 
νγθνκέηξεζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠΔΓ. 

7.1.3. Τνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (νλνκαζηηθά κε ην 
ζεηξηαθφ αξηζκφ). 

7.1.4. Τα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 

7.1.5. Τν νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο 
εξγαζίεο θαη ηα ζηνηρεία εθπαίδεπζήο ηνπ (αλαιπηηθά, κε ηε ζρεηηθή 
ηεθκεξίσζε). 

7.1.6. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη 
νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο νγθνκέηξεζεο ηνπ θνξέα.  

7.1.7. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ν ρξφλνο 
νγθνκέηξεζεο θάζε δεμακελήο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πηλάθσλ 
νγθνκέηξεζεο.   

7.1.8. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ελ ηζρχ απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο.  

7.2. Η Υπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ θάζε 
ζπκκεηέρνληα έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ζεσξεί φηη 
απαηηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηελ ΤΠ.  

8. ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΝΣΤΠΩΝ-ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

8.1. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο, ν πάξνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ: 

8.1.1. Πηζηνπνηεηηθφ νγθνκέηξεζεο 

8.1.2. Πίλαθα νγθνκέηξεζεο, ζχκθσλν κε ην εθαξκνζζέλ γηα ηελ 
νγθνκέηξεζε πξφηππν, ζε έληππε κνξθή (ηξία αληίηππα) θαη ςεθηαθή κνξθή, 
ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

8.1.2.1. Τε κέζνδν ηεο νγθνκέηξεζεο θαη ηνπο 
ππνινγηζκνχο πνπ εθηειέζηεθαλ.  

8.1.2.2. Τν χςνο ηεο δεμακελήο.  

8.1.2.3. Τν κέγηζην χςνο πιήξσζεο ηεο δεμακελήο.  
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8.1.2.4. Τνλ φγθν ηεο δεμακελήο θάησ απφ ηελ πιάθα αλαθνξάο. 
Οη πίλαθεο νγθνκέηξεζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεδηάγξακκα ηεο δεμακελήο 
ζην νπνίν ζα εκθαίλνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

8.1.3. Τηο επηκέξνπο κεηξήζεηο.  

8.1.4. Τνπο ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία 
ηνπ πίλαθα. 

8.1.5. Τνλ ππνινγηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. Αν η 
ςπολογιζθείζα αβεβαιόηηηα ςπεπβαίνει ηα πποβλεπόμενα όπια, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ο πίνακαρ ογκομέηπηζηρ δεν 
θα γίνεηαι αποδεκηόρ. Η κέγηζηε επηηξεπηή αβεβαηφηεηα, ε νπνία νθείιεη λα 
εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία GUM γηα ζπληειεζηή θάιπςεο k=2 θαη 
κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν, πξέπεη λα ηζνχηαη κε: 0,3% ηεο 
ελδεηθλπφκελεο ηηκήο φγθνπ γηα νξηδφληηεο ή θεθιηκέλεο θπιηλδξηθέο δεμακελέο 
ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2406/ΤΔΥΦΟΣ Β’/26-09-2013. 

8.1.6. Πηζηνπνηεκέλν θαηαθφξπθν άμνλα κέηξεζεο ή πηζηνπνηεκέλε 
κεηξνηαηλία κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ κε αθξίβεηα ρηιηνζηνχ.  

8.2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πίλαθαο νγθνκέηξεζεο ζα είλαη κε αθξίβεηα 
ρηιηνζηνχ.   

8.3. Πηζηνπνηεηηθφ ηειηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ.  

9. ΓΙΑΦΟΡΑ 

9.1. Σηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απφδνζε 
ηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο, 
θαζαξνχ.  

9.2. Ο πάξνρνο  ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο πξνζσπηθφ ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο, ζε 
πεξίπησζε φκσο πνπ απαζρνιήζεη έηεξνπο εξγαηνηερλίηεο, ηφηε ππνρξενχηαη 
ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε ζην ΙΚΑ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Όιν ην 
πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 

9.3. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 
φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία 
ηνπο ζην Σηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

9.4. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα 
πξνεγεζεί ε παξαιαβή εγγξάθσλ-εληχπσλ-πιηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηεο 
παξνχζαο ΤΠ απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 
ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν . 

9.5. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη έλαο (1) κήλαο.  

9.6. Φεηξίζηξηα ζέκαηνο: ΜΥ Αηθ. Μαξθεηάθε Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

ΠΒΚ/Γ  ΚΥΠ/ΓΔΓΚ/ΤΤΜ,  ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

mailto:suppdivision@namfi.gr
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10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

10.1. Ο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο πξνήγνπκελεο παξαγξάθνπο.  

10.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 

(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

ΜΟΝ 

ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δςπώ) 

(δ) 

ΤΝΟΛΟ  

 Δςπώ 

 (ε) 

CPV  

 (ζη) 

1 

Ογθνκέηξεζε 
επηά (7) 
ππφγεησλ 
δεμακελψλ ηνπ 
ΠΒΚ ζχκθσλα κε 
ηα αλαγξαθφκελα 
ζηελ παξνχζα 
ΤΠ 

ΤΔΜ 1 15.000 15.000 

71330000-0 
(Γηάθνξεο 
ππεξεζίεο 
κεραληθνχ) 

 

 ΤΝΟΛΟ 15.000  

 

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

  
Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΥ (ΠΔ) Μερ., MSc 
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