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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
1. ΚΟΠΟ 
 
 Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ζηελ παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηε 
ζπληήξεζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-711 ζηνλ Υψξν 
Δθηφμεπζεο ηνπ ΠΒΚ (Υνξδάθη Αθξσηεξίνπ Υαληά), ε νπνία πεξηιακβάλεη:  
 α.  Δθζθαθή ράλδαθνο 
 β.  Σνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο  
 γ.  Καηαζθεπή ηξηψλ θξεαηίσλ 
 δ. Απνμήισζε παιαηνχ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ – ζηεθάλεο πθηζηάκελνπ 
βφζξνπ θαη ηνπνζέηεζε λένπ.  
 
2.  ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
 α. ΣΟΣΔΔ 2412/86: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα. Απνρέηεπζε 
 β. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-02:2009ΔΣΔΠ Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ 
ζσιήλεο U – PVC, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 θαη ινηπέο ζρεηηθέο ΔΛΟΣ ΣΠ.  
 γ. Οη ηζρχνληεο ειιεληθνί θαη επξσπατθνί Καλνληζκνί ζπκπιεξσκέλνη κε ηνπο 
γεξκαληθνχο (VDE/DIN θαη άιινπο δηεζλείο θαλνληζκνχο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη νηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ 
δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.   
      
 3. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ   

 
Θα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν απνρέηεπζεο εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ Μ-711 κέρξη ηνλ 
παξαθείκελν βφζξν. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ θηεξίνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 40 
κέηξα. Θα γίλεη εθζθαθή ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. Σν εμσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ 
ζσιήλεο ζθιεξνχ PVC-U  γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 6 atm.  
 
Αξρηθά ζα γίλεη ε ράξαμε ηεο λέαο φδεπζεο ησλ δηθηχσλ θαη  ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ν πάξνρνο ζα πξνβεί ζηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο δηέιεπζεο άιισλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο. Η 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθζθαθψλ, ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζα αλνηρζεί ραληάθη πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ νγδφληα (80) εθαηνζηψλ, θαη βάζνπο αλαιφγνπ νχησο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε θιίζε. Σν έδαθνο είλαη βξαρψδεο – εκηβξαρψδεο. Η 

θιίζε ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,7%.  
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Η εθζθαθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά κήθνο ηεο εκπξφζζηαο φςεο ηνπ θηεξίνπ. Η 

θνπή ησλ εζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ (ζθπξφδεκα, άζθαιηνο) ζα γίλεη κε 

αξκνθφθηε. Σν έδαθνο είλαη βξαρψδεο – εκηβξαρψδεο.  

Ο ππζκέλαο ηνπ ραληαθηνχ ζα δηακνξθσζεί ψζηε λα είλαη νκαιφο ρσξίο 

πξνεμέρνληεο αηρκεξνχο ιίζνπο.  

ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί κία ζηξψζε κε άκκν πάρνπο 15 εθαηνζηψλ. Θα 

αθνινπζήζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα δηακέηξνπ Φ160 πνπ ζα εγθηβσηηζζεί κε 

άκκν. Η δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ζσιήλα ψζηε λα απνθεπρζεί αζχκκεηξε θφξηηζε θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ αγσγνχ. Σν 

πάρνο ηεο άκκνπ πάλσ απφ ηνλ ζσιήλα ζα είλαη 30 εθαηνζηά. Η πεξηνρή ησλ 

ζπλδέζεσλ αθήλεηαη ειεχζεξε κέρξη λα εθηειεζηνχλ νη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο. 

Μεηά ηηο δνθηκέο θαη ηελ νινθιήξσζε εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ κε άκκν 
αθνινπζεί ε επίρσζε ηνπ ράλδαθνο κε πξντφληα εθζθαθήο απαιιαγκέλα απφ 
βξαρψδε πιηθά. Η επίρσζε ζα γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο κε ζπκπίεζε θαη 
ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ γηα ηελ απνθπγή θαζίδεζεο. Αλ ηα πξντφληα 
εθζθαθήο είλαη αθαηάιιεια, ηφηε ε πιήξσζε ηνπ ράλδαθνο ζα γίλεη κε θαηάιιεια 
πιηθά κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ (πιηθά, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη 
δηάζηξσζε-επαλεπίρσζε).  

ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ φπνπ ζα δηέξρνληαη νρήκαηα ζα γίλεη εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ ζε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο 0,15 m θάησ απφ ηελ θάησ γελέηεηξα ηνπ 
ζσιήλα θαη 0,15 m, πάλσ απφ ηελ πάλσ γελέηεηξα ηνπ ζσιήλα θαη γηα φιν ην 
πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο, νπιηζκέλν κε εζράξα Φ8/20  απφ ράιπβα  S500, 
πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ζσιήλα. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επίρσζε ηνπ ράλδαθα κε πιηθφ 
ππφβαζεο ηεο ΠΣΠ 0-150, πνπ ζα ζπκππθλσζεί κέρξη ηε ζηάζκε απφ ηελ νπνία 
ζα μεθηλήζεη ε απνθαηάζηαζε  ηνπ δαπέδνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ θαη ησλ επηρψζεσλ ζα γίλεη 

απνθαηάζηαζε ησλ εζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ (ζθπξφδεκα, άζθαιηνο) ζηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ. Δπίζεο ν πάξνρνο 

ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε ηπρφλ θζνξά πξνθαιέζεη ζε ηπρφλ 

πεδνδξφκηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή.  

Όπνπ, γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο, πξνθχπηεη δηαζηαχξσζε κε αγσγφ 
χδξεπζεο, ν αγσγφο απνρέηεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί βαζχηεξα ηνπ αγσγνχ 
χδξεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,30m θαη ζα εγθηβσηίδεηαη ζε ζθπξφδεκα ζε κήθνο 3,00  
κέηξσλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.  
 
Ο πάξνρνο επηβαξχλεηαη εθηφο απφ ηελ εξγαζία θαη κε ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ ηνπ 
ζσιήλα θαη επαλεπίρσζεο ηνπ ράλδαθνο (άκκνο, ζθπξφδεκα, ζηδεξφο νπιηζκφο, 
ππφβαζε θιπ) θαζψο θαη ηα πιηθά απνθαηάζηαζεο ησλ εζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ 
θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ (ζθπξφδεκα, άζθαιηνο θιπ).  
    
Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηα ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρέδην 

Οξηδνληηνγξαθίαο.  
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Ο πάξνρνο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, επηβαξχλεηαη κε ηα πιηθά 

θαη ηελ εξγαζία πιελ ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία.  

Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ (πιεπξηθά θαη ππζκέλαο) απφ πδαηνζηεγή 

ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C16/20 νπιηζκέλν κε κνλή δνκηθή ζράξα Φ10 αλά 15cm, 

κε ραιχβδηλνπο νπιηζκνχο θαηεγνξίαο B500C (S500s). Ο ζηδεξφο νπιηζκφο πνπ 

απαξηίδεη ηε δνκηθή ζράξα ησλ ηνηρίσλ ησλ θξεαηίσλ θάκπηεηαη (θαηά 7 cm 

πεξίπνπ) ζε φιεο ηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ θαη ππζκέλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ελίζρπζεο 

ησλ αθκψλ απηψλ θαη ηελ επίηεπμε αγθπξψζεσο. Σν πάρνο (ζθπξνδέκαηνο) 

ηνηρσκάησλ θαη ππζκέλα θαζνξίδεηαη ζηα 15cm. Οη εζσηεξηθέο (θαζαξέο) 

δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ ζα έρνπλ άλνηγκα 0,40Υ0,50m θαη ην θαζαξφ βάζνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ θιίζε ηνπ αγσγνχ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ ειαθξψο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ ηελ Τπεξεζία, αλάινγα κε 

ηπρφλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζηε ζέζε 

θαηαζθεπήο απηψλ. 

Σα θξεάηηα θαηά ηελ θαηαζθεπή - ζθπξνδέηεζή ηνπο ζα εγθηβσηίδνπλ ηνπο 

ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ, ε άλσ επηθάλεηά ησλ (ζθπξφδεκα θαη θάιπκκα) ζα είλαη ζην 

ίδην νξηδφληην επίπεδν κε ηελ άλσ ζηάζκε ηεο εζηξσκέλεο επηθάλεηαο, ρσξίο λα 

παξνπζηάδεηαη ε παξακηθξή αληζνζηαζκία (ζθαινπάηη ή/θαη βαζνχισκα). Γηα 

εθείλα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ επί ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (κεηά απφ ζρεηηθή 

ππφδεημε ηεο Δπίβιεςεο), ζα είλαη θαηά 30cm πςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ 

θπζηθνχ εδάθνπο.  

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ζα 

απνθαηαζηαζεί/επηρσζεί ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, θαηάιιεια, κε κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.  

Γηα ηελ επίζηεςε ησλ θξεαηίσλ ηνπνζεηνχληαη - ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχκκαηα, 

απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Σν πιαίζην ζα είλαη νξζνγψλην B-125, κε ζήκαλζε CE, 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο Β-125, αληνρήο 12,5 ηφλσλ, δηαζηάζεσλ, θαζαξνχ 

αλνίγκαηνο 400mmΥ500mm, δειαδή εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 500mmΥ600mm. Η 

ζηεθάλε-πιαίζην ηνπ θαιχκκαηνο ζα παθηψλεηαη θαηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ 

θξεαηίσλ, έηζη ψζηε ε φιε θαηαζθεπή (ηνπ θξεαηίνπ) λα είλαη απφιπηα ζηεγαλή. 

Οη αθξηβείο ηειηθέο ζέζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα επηβεβαησζνχλ/εθαξκνζηνχλ επί 

εδάθνπο, κε ζπλεξγαζία Παξφρνπ θαη Αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο, 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.  

Ο εζσηεξηθφο μπιφηππνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα 

είλαη ζρνιαζηηθά θαιφηερλνο θαη επηκειεκέλνο ψζηε νη πξνθχπηνπζεο επηθάλεηεο 

λα είλαη νκαιέο, ιείεο θαη ρσξίο θαθνηερλίεο. Αλ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαθνηερλίεο ζα 

απνθαζίζηαληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ απφ ηνλ πάξνρν κε δαπάλεο απηνχ. Γειαδή, 

ηπρφλ πξνεμνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα θφπηνληαη θαηάιιεια θαη ζα ιεηαίλνληαη, 

ελψ ηπρφλ ππάξρνληεο θξαηήξεο (κηθξνιάθθνη), ζα πιεξνχληαη κε ηζρπξφ 
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ηζηκεληνθνλίακα θαη εάλ ππάξμνπλ πξνεμέρνληεο ζηδεξνπιηζκνί ζα θφπηνληαη ζε 

βάζνο 2cm θαη ν δεκηνπξγνχκελνο κηθξνθξαηήξαο ζα πιεξνχηαη φπσο 

παξαπάλσ. Σέινο ν ζηδεξφο νπιηζκφο ησλ θξεαηίσλ ζα δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

πάξνρν έληερλα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο.  

Ο αγσγφο απνρέηεπζεο ζα θαηαιήμεη ζηνλ πθηζηάκελν βφζξν θαη ζα ζπλδεζεί κε 

απηφλ. Δπηπιένλ ζα απνμεισζεί ην παιαηφ θάιπκκα θξεαηίνπ - ζηεθάλε 

πθηζηάκελνπ βφζξνπ θαη ζα γίλνπλ νη αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνζαξκνγήο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε λένπ.  

Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηθξάζζνληαη νη ρψξνη ησλ νξπγκάησλ θαη ζα 
ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζήκαηα θαη ηπρφλ αλαιάκπνληεο θαλνί γηα ηελ πξφιεςε 
ησλ αηπρεκάησλ.  
 
4.   ΔΙΑΦΟΡΑ 
 

Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο 
παξνχζαο Σ.Π. θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ππνβάινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πηζηνπνίεζε 
ISO 9001:2015 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πάξνρνο 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.  
 
Ο πάξνρνο εξγαζηψλ ζα παξαιακβάλεη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ζσιήλεο απνρέηεπζεο θαη θαιχκκαηα θξεαηίσλ), απφ ηελ 
αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ. Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ θξεαηίσλ πιελ ησλ θαιπκκάησλ θαη ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη 
επαλεπίρσζεο θαζψο θαη ηα πιηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εζηξσκέλσλ 
επηθαλεηψλ θαη πεδνδξνκίσλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή (άζθαιηνο θαη ζθπξφδεκα) 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
 
Σπρφλ κηθξνυιηθά θαη φια ηα κεραλήκαηα (π.ρ. JCB), ηα εξγαιεία, ηα βνεζεηηθά 
κέζα, ν μπιφηππνο, ε κπεηνληέξα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, νη ηξνρνί θνπήο θιπ 
ζα είλαη ηνπ παξφρνπ.  
 

Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο πάξνρνο  θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα 
εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 
 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη θαη δνθηκέο ηνπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ 
πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ.   



Α-5 
 

 

Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  
 
Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  ΜΤ Αηθ. 
Μαξθεηάθε ηει 2821026903, suppdivision@namfi.gr. 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Α/Α Περιγραθή 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηα 

Εκηιμώμενη 
ηιμή 

μονάδας 

Εκηιμώμενη 
ζσνολική 

ηιμή 

1 

Τπεξεζίεο 
επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο 

κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

θηεξίνπ  
(CPV 50712000-9) 

Σεκ 1 6.000,00 6.000,00 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 6.000,00 

 

 
 
      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 

mailto:suppdivision@namfi.gr

