
 

                             REQUEST FOR QUOTATION: No RFQ/GRC/2020-069  

ANNEX A_TERMS OF REFERENCE 

 

Τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων 

 

1. Εισαγωγή – Αντικείμενο Εργολαβίας 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η προμήθεια υλικών και η κατασκευή 

κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση  προκατασκευασμένων οικίσκων διαμονής, 

υπηρεσιών και υγιεινής. Ενδεικτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 

- Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (εκθαμνώσεις, εξυγίανση, επιχώσεις, 

συμπυκνώσεις). 

- Κατασκευή περίφραξης συρματοπλέγματος 

- Κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών 

δικτύων για την εξυπηρέτηση των οικίσκων.  

- Σκυροδετήσεις – κατασκευή βάσεων οικίσκων. 

- Κατασκευή ειδικών κατασκευών (σκίαστρα) 

- Προμήθεια υλικών (κάδοι απορριμμάτων, πυροσβεστήρες)  

 

     Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον Δ.Δ. Ορεστιάδας, θέση Φυλάκιο. 

 

2. Περιγραφή Εργασιών 

Γενικά 

Προβλέπεται η τοποθέτηση 6 προκατασκευασμένων οικίσκων σύμφωνα με την 

προτεινόμενη διάταξη. Η τοποθέτηση θα γίνει επί εδαφόπλακας οπλισμένου 

σκυροδέματος. 

Θα δημιουργηθούν τοπικά δίκτυα Η/Μ (ισχυρών ρευμάτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ) 

για τη σύνδεση και εξυπηρέτηση των οικίσκων.  

Θα κατασκευασθούν επίσης ειδικές κατασκευές όπως σκίαστρα. 

2.1 Τοποθέτηση οικίσκων 

Ο Εργολάβος θα πρέπει να διαθέσει τα κατάλληλα όργανα μέτρησης και μέσα για την 

χωροθέτηση και χάραξη επί του εδάφους των κατασκευών εντός του γηπέδου. Η 

χωροθέτηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια και καθ’ υπόδειξη της 

Επίβλεψης. 

2.1 Κατασκεύη εδαφόπλακας 

Εφόσον πραγματοποίηθει η διαμόρφωση του εδάφους και κατασκευασθούν τα δίκτυα ως 

περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, θα κατασκευασθούν τρείς εδαφόπλακες 



διαστάσεων 5m x 9m x 0,20m από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ποιότητα σκυροδέματος 

C20/25 και οπλισμό με διπλό πλέγμα T131. Να διαστρωθεί φύλλο πολυαιθυλένιού πριν 

την σκυροδέτηση των κατασκευών.  

2.2 Περίφραξη συρματοπλέγματος 

Περίφραξη 

Θα κατασκευασθεί περίφραξη από συρματόπλεγμα όπως φαίνεται στο σχέδιο γενικής 

διάταξης. 

Η περίφραξη θα αποτελείται από μεταλλικούς γαλβανισμένους εν θερμώ ορθοστάτες 

διαμέτρου Φ42, συνολικού ύψους 2,10m (καθαρό ύψος περίφραξης πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους 1,80m), οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν 0,30m εντός σκυροδέματος 

C12/15. Για την πάκτωση τους θα διανοιχθούν κατάλληλες οπές επί του εδάφους και θα 

γίνει εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα.. Να πραγματοποιηθεί αποκομιδή περίσσειών υλικών 

εκσκαφής. 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,20 m. Στις γωνίες της περίφραξης και 

όπου αλλού απαιτείται, θα τοποθετούνται αντηρίδες για την διασφάλιση της δομικής 

ευστάθεια της περίφραξης. Οι ορθοστάτες στο άνω τμήματος τους θα φέρουν καπάκια. 

Στη συνέχεια θα τοποθετείται γαλβανισμένο πλεκτό πλέγμα περίφραξης (με τρείς σειρές 

ούγια) ύψους 1,80m, με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα πλεκτό δικτυωτό ρομβοειδές, με 

διάσταση ρόμβου 55x55mm, με διατομή σύρματος 2,20mm (No.14). 

Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής αρχικά  θα γίνει εκσκαφή των υποδοχών εντός του 

εδάφους, θα ακολουθήσει η σκυροδέτηση τους µε ταυτόχρονη τοποθέτηση των 

µεταλλικών πασσάλων μέσα στις υποδοχές, στη συνέχεια  θα τοποθετηθεί  το 

συρματόπλεγμά (µε µερικό µπάζωµα αυτού) και θα πραγματοποιηθούν όλες οι 

απαραίτητες  εργασίες τελειωμάτων της περίφραξης. 

Τοποθέτηση δίχτυ σκίασης 

Σε υποδεικνυόμενα από τα σχέδια και την Επίβλεψη τμήματα της περίφραξης, θα 

τοποθετηθεί δίχτυ σκίασης καθ’ ύψος και μήκος της περίφραξης.  

Το δίχτυ σκίασης να είναι κατηγορίας E150 - 90% σκίαση και θα πρέπει να προετοιμαστεί 

σε τμήματα και να στερεωθεί με κατάλληλα τεμάχια στερέωσης επί του 

συρματοπλέγματος. 

Θύρες  

Η περίφραξη από συρματόπλεγμα θα φέρει θύρες στις προβλεπόμενες θέσεις όπως αυτές 

φαίνονται στο σχέδιο γενικής διάταξης. 

Θα κατασκευασθούν δύο τύποι θυρών: μονόφυλλη καθαρού πλάτους 1,00m, ii) δίφυλλη, 

με φύλλα πλάτους 2,00m (συνολικό καθαρό πλάτος 4,00m). 

Οι θύρες θα είναι ανοιγόμενες, θα κατασκευάζονται από συρματόπλεγμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές τις περίφραξης (ύψος 1,80m, ρόμβος 55x55mm, με διατομή σύρματος 

2,20mm). Περιμετρικά θα φέρουν πλαίσιο από συγκολλητές ή συνδεδεμένες με ειδικά 

τεμάχια σιδηροδωλήνες γαλβανιζέ. Το πλαίσιο της θύρας θα φέρει σιδηροσωλήνες 

ενίσχυσης και εσωτερικά της περιμέτρου. 

Η στήριξή τους θα γίνεται με μεντεσέδες (3 κατ΄ ελάχιστον) και θα στηρίζεται σε ορθοστάτες 

από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς Φ50, 2.5mm. Οι κοιλοδοκοί θα πακτώνονται εντός 



βάσης σκυροδέματος 20cm x 20 cm, σε βάθος 30cm και θα φέρουν καπάκια στο άνω 

τελειώματος τους. Οι ορθοστάτες θα υποστηρίζονται από αντηρίδες όπως αυτό απαιτείται. 

Οι θύρες να φέρουν σύρτες και θηλιές για την τοποθέτηση εξωτερικών κλειδαρίων. 

 

2.1 Χωματουργικές εργασίες 

Για τη διαμόρφωση του γηπέδου και την κατασκευή των δικτύων προβλέπονται οι εξής 

εργασίες: 

- Αφαίρεση βλάστησης και επιφανειακού εδαφικού υλικού πάχους 20-40 cm και σε 

περιοχή όπου θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. 

- Αντίστοιχη πλήρωση με θραυστό υλικό λατομείου. Περιλαμβάνει την προμήθεια, 

μεταφορά, διάστρωση και καλή συμπύκνωση. 

- Εκσκαφές και επίχωση τάφρων για την υπόγεια όδευση Η/Μ δικτύων (όπου απαιτείται) 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση του αποσαθρωμένου επιφανειακού εδαφικού 

υλικού με τη χρήση μηχανικών μέσων. Το υλικό θα συλλέγεται και θα απορρίπτεται κατά 

σύννομο τρόπο σε χώρο εκτός του πεδίου εργασιών. 

Στη συνέχεια θα διαστρωθεί αμμοχάλικο προδιαγραφής «3Α». Η διάστρωση θα 

πραγματοποιείται σε διαδοχικές στρώσεις έως 100mm, κάθε μια εκ των οποίων θα 

συμπυκνώνεται ενδελεχώς με τη χρήση μηχανικών μέσων και διαβροχή νερού. Το εδαφικό 

στρώμα θα φέρει κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων.  

 

2.2 Η/Μ εγκαταστάσεις 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις  

Για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, θα δημιουργηθεί αυτόνομο τοπικό δίκτυο 

κατά ΕΛΟΤ HD384. Το δίκτυο θα ηλεκτροδοτείται με σύνδεση σε υφιστάμενο κεντρικό 

πίλλαρ και η διανομή στους οικίσκους θα γίνεται μέσω τοπικού δικτύου. 

 

Από τον υφιστάμενο πίνακα θα αναχωρεί καλώδιο παροχής 5x25mm2 προς κεντρικό 

πίλλαρ διανομής της εγκατάστασης. Το καλώδιο παροχής θα τοποθετηθεί εντός 

προστατευτικού σπιράλ σωλήνα, υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλου για υπόγεια 

τοποθέτηση, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου Φ125. Όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, η 

τοποθέτηση του καλωδίου παροχής θα πραγματοποιείται διαμέσου υπαρχουσών 

οδεύσεων. 

Να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες εργασίες και τροποποιήσεις στο υπάρχον πίλλαρ, 

περιλαμβανομένων εγκατάσταση κατάλληλων ασφαλτοδιακοπττών, ρελέ κτλ., 

τερματισμός καλωδίου παροχής. 

Το καλώδιο παροχής θα συνδέεται με τον πίνακα διανομής (πίλλαρ) της εγκατάστασης. 

Το πίλλαρ θα φέρει τις κατάλληλες ασφάλειες, ρελέ διαφυγής και θα γειώνεται κατάλληλα 

(τρίγωνο γείωσης). Ο πίνακας διανομής να είναι κατάλληλου μεγέθους με επαρκή αριθμό 

αναχωρήσεων (12 θέσεων) στεγανός, κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση, κατ’ 

ελάχιστον κατηγορίας IP65. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί επί κατάλληλης βάσης από 

σκυρόδεμα. 



Από το πίλλαρ θα αναχωρούν καλώδια παροχής των οικίσκων (3Χ10mm2 NYY) 

κατάλληλα για υπαίθρια και υπόγεια τοποθέτηση. Τα καλώδια παροχής των οικίσκων θα 

τοποθετηθούν σε υπόγεια όδευση, μέσα σε προστατευτικούς σπιράλ σωλήνες, υψηλής 

μηχανικής αντοχής, κατάλληλους για υπόγεια τοποθέτηση, ελάχιστης ονομαστικής 

διαμέτρου Φ125 έως την θέση των οικίσκων, όπου θα κατασκευασθούν κατάλληλα 

φρεάτια. Από τις θέσεις αυτές θα εξέρχονται από του εδάφους και τοποθετημένα σε 

προστατευτικό σπιράλ σωλήνα, θα τοποθετηθούν εντός μεταλλικής σχάρας. Η σχάρα θα 

τοποθετείται εξερχόμενη της καλωδίωσης από το έδαφος, επί της πλαϊνής παρειάς του 

οικίσκου μέχρι την κορυφή του, και στη συνέχεια επί της οροφής των οικίσκων (εξωτερικά). 

Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα τα καλώδια σε κάθε περίπτωση να είναι ασφαλώς 

τοποθετημένα εντός του προστατευτικού σωλήνα και της εσχάρας. 

Να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις των καλωδίων παροχής με τα κουτιά σύνδεσης των 

οικίσκων. Κάθε οικίσκος θα φέρει μεμονωμένη ασφάλεια και ρελέ διαφυγής στο πίλλαρ για 

την αποφυγή γενικευμένης διακοπής ρεύματος σε περίπτωση βραχυκλώματος 

Στα σχέδια φαίνονται οι υπόγειες και υπέργειες οδεύσεις, καθώς και τα μονογραμμικά των 

οικίσκων. 

Τα χαρακτηριστικά όλων των ηλεκτρολογικών υλικών που θα εγκατασταθούν, όπως τα 

καλώδια, οι ασφάλειες στους πίνακες κτλ να υπολογισθούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο 

ώστε να επιτευχθεί η άρτια και ασφαλής λειτουργία του δικτύου και η απρόσκοπτη παροχή 

ηλεκτρισμού στους οικίσκους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει μονογραμμικό διάγραμμα του δικτύου με το πέρας 

των εργασιών κατασκευής. 

 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις  

Για την υδροδότηση της εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί σύνδεση με υφιστάμενο 

αγωγό ύδρευσης. Ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης αποτελείται από σωλήνα HDPE Να 

πραγματοποιηθεί σύνδεση νέου τμήματος αγωγού με τη χρήση κατάλληλων τεμαχίων 

(«κλέφτη»/σέλα). Η σύνδεση θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη μέριμνα, απουσία 

διαρροών, και ενδεχόμενες βλάβες του υπάρχοντος αγωγού θα πρέπει να αποκαθίστανται 

άμεσα.   

Ο αγωγός τροφοδότησης της εγκατάστασης θα αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλένιο 

(PE), HDPE 16 atm ονομαστικής διατομής Φ50, κατάλληλου για υπαίθρια τοποθέτηση 

(υπόγεια και υπέργεια). 

Στην υποδεικνυομένη από το σχέδιο θέση να τοποθετηθεί διανομέας 6 θέσεων, για την 

διανομή νερού στα αντίστοιχα τμήματα της εγκατάστασης. Κατάντη του διανομέα θα 

τοποθετηθούν βάνες αποκοπής της ροής 

Από τον διανομέα να τοποθετηθεί σωλήνα πολυαιθυλένιο (PE), HDPE 16 atm 

ονομαστικής διατομής Φ32 προς κάθε τμήμα. Το δίκτυο θα τοποθετείται υπέργεια και 

υπόγεια, όπως φαίνεται στα σχέδια. Τα υπόγεια τμήματα θα τοποθετηθούν εντός της 

τάφρου που θα εκσκαφθεί για την όδευση του αποχετευτικού δικτύου.  

Να πραγματοποιηθεί σύνδεση των οικίσκων με τις σωληνώσεις νερού (διανομή με 

σωλήνες Φ25). Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και ειδικά τεμάχια (ρακόρ, 

βάνες, μούφες, φλάτζες, συναρμογές κ.α.) για τη σύνδεση και άρτια λειτουργία του δικτύου. 



Να κατασκευασθούν κατάλληλα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία να φέρουν 

καπάκια βαρέως τύπου από χυτοσίδηρο κατηγορίας Β125 κατά EN124. Οι θέσεις 

επισημαίνονται στο σχέδιο. 

 

Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις  

Τα λύματα της εγκατάστασης θα ρέουν προς υφιστάμενο παρακείμενο φρεάτιο 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.  

Για την αποχέτευση των οικίσκων, θα κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο: 

Θα κατασκευασθεί συλλεκτήριος αγωγός από σκληρό πλαστικό PVC, πιέσεως 10 atm 

κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου (Φ 160), με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης. 

Στον αγωγό θα συλλέγονται τα λύματα των 6 οικίσκων μέσω κάθετων αγωγών Φ125 PVC 

(ένας κάθετος για κάθε οικίσκο). Το σύστημα των αγωγών θα κατασκευασθεί υπόγεια σε 

κατάλληλες τάφρους.  

Για τη σύνδεση των οικίσκων με το δίκτυο αποχέτευσης, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση 

των διαφόρων αποχετευτικών απολήξεων του οικίσκου (σιφόνι δαπέδου, νιπτήρα, ντούζ 

και λεκάνης) στο πίσω μέρος του οικίσκου. Στη συνέχεια θα τοποθετείται ενιαίος αγωγός 

αποχέτευσης ο οποίος θα συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της 

εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες και υλικά, για την πλήρη και 

κανονική λειτουργία της αποχέτευσης κάθε οικίσκου, τάπες καθαρισμού, ειδικά τεμάχια, 

μηχανοσίφωνες κλπ.  

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση 

για τον σχηματισμό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα 

άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και 

στα διάφορα λύματα των οικιακών  αποχετεύσεων. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά 

διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών με καμπύλωση του σωλήνα 

της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής στους 

σωλήνες. Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε 

πλαστικοσωλήνες πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν 

ο στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων από τα 

αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων τους. 

Οι ελάχιστες κλίσεις των αγωγών ακαθάρτων με φυσική ροή θα είναι 1:100. Η μέγιστη 

ταχύτητα ροής δεν θα ξεπερνά τα 6 m/s. 

Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε 

στρώμα άμμου το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την 

ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των 

πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με άμμο 10cm υπεράνω των 

σωλήνων, ακολούθως με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα συμπυκνωθούν 

κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Θα ακολουθήσει σήμανση με ταινία, πλήρωση 

με προϊόντα της εκσκαφής και τελική διαμόρφωση. 

Οι σωληνώσεις της αποχέτευσης από τους οικίσκους θα συνδέονται με ορατό δίκτυο πίσω 

και πλευρικά των οικίσκων.    

Να κατασκευασθούν κατάλληλα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία να φέρουν 

καπάκια βαρέως τύπου από χυτοσίδηρο κατηγορίας Β125 κατά EN124. Οι θέσεις 

επισημαίνονται στο σχέδιο. 

 



Τοποθέτηση και σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα 

Να τοποθετηθεί ηλικιακός θερμοσίφωνας επί οροφής προκατασκευασμένου οικίσκου. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες συναρμολόγησης του μεταλλικού πλαισίου επί της οροφής, του 

πάνελ και του δοχείου νερού. Περιλαμβάνεται επίσης η σύνδεση  με τα δίκτυα του οικίσκου. 

Υπάρχουν αναμονές επί του οικίσκου.     

 

Δοκιμές 

Όλα τα κατασκευασμένα δίκτυα (υδροδοτικό, αποχετευτικό, ηλεκτροδοτικό) θα τεθούν υπό 

δοκιμαστική λειτουργία. Τυχούσες αστοχίες, ελλιπείς λειτουργίες κτλ που διαπιστωθούν 

κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα επιδιορθώνονται με ευθύνη και έξοδα 

του Αναδόχου. 

 

 

2.3 Σκυροδετήσεις 

Όπου προβλέπεται θα κατασκευασθεί εδαφόπλακα από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 

C20/25 και διπλό οπλισμό με δομικό πλέγμα τύπου Τ131. Θα δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα 

κατά την κατασκευή για την δημιουργία κατάλληλων ρύσεων για την αποτροπή 

συγκέντρωσης όμβριων, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

2.4 Ειδικές κατασκευές 

Σκίαστρα  

Προβλέπεται η κατασκευή στεγάστρων από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη από πανί 

PVC, δύο τύπων: 

i) Στέγαστρο διαστάσεων 3,00m x 3,60m 

Κατασκευή από κοιλοδοκούς, γαλβανισμένους εν θερμώ, με συγκολλητές 

συνδέσεις (προστασία τους με επάλειψη ψυχρού γαλβανίσματος). Τα υποστύλωμα 

θα πακτώνονται μέσω εγκιβωτισμού τους σε πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Μονόχρωμο PVC πανί τύπου block out, 760g/m2 κατ’ ελάχιστον, χρώματος εκρού 

ανοιχτό, 100% Polyester, τρι-στρωματικό, με αντιμυκητιακές-αδιάβροχες 

επιστρώσεις, αυτοπλενόμενο. Θα πρέπει να παρέχει εξαιρετικό βαθμό σκίασης, να 

είναι 100% αδιάβροχο, υψηλής αντοχής στο σκίσιμο και σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες καθώς και σε UV ακτινοβολία. Να είναι πιστοποιημένο για μη τοξικές 

ουσίες και να επιδεικνύει εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε κατάσταση φωτιάς 

(βραδυφλεγές). 

Το ύφασμα να έχει τις κατάλληλες προσαρμογές (ραφές και οπές) για την 

πρόσδεση του στον σκελετό με σχοινί Ø4, πλεκτό πολυεστερικό. Περιλαμβάνεται 

το σχοινί καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο 

συγκολλητικό/συγκρατητικό υλικό. 

Η γεωμετρία και η διατομές του φαίνονται στο σχήμα.  

Στις παραπάνω μεταλλικές κατασκευές περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, όλα τα 

απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, και αναλώσιμα, καθώς και 



κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη για την ολοκλήρωση της 

κατασκευής. 

 

 

2.4 Προμήθεια υλικών 

Κάδοι απορριμμάτων 

Να γίνει προμήθεια και παράδοση στον χώρο του έργου: 

- 6 κάδων χωρητικότητας 120 L από βαρέως τύπου πλαστικό 

Τροχήλατοι πυροσβεστήρων 

Να γίνει προμήθεια και παράδοση στον χώρο του έργου: 

- 1 τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς σκόνεως χωρητικότητας 25 Kg με λάστιχο 

εκτόξευσης. 

3. Χρονοδιάγραμμα 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών σε διάστημα 

20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. 

4. Γενικές Παρατηρήσεις 

Θα ορισθεί από τον Ανάδοχο Εργοδηγός ή Μηχανικός υπεύθυνος για το έργο. 

Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν με την παρούσα εργολαβία θα είναι πιστοποιημένα 

κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την τοποθέτηση υλικών που δεν ακολουθούν 

τα πρότυπα ποιότητας και τις απαιτήσεις της εργολαβίας. 

Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση και επαλήθευση των ακριβών 

διαστάσεων των κατασκευών πριν οποιαδήποτε προμήθεια υλικών.  

Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ακριβή και ορθή, έντεχνη 

και εύρυθμη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των κατασκευών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.  



Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο Ανάδοχος θα φέρει την 

απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσής των, έτσι 

ώστε να παραδοθεί ελεύθερος από κάθε άχρηστο υλικό, καθαρός και έτοιμος προς χρήση. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι 

έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται 

οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 

 

Παραδοτέα Αναδόχου 

- Πιστοποιητικό από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 

 

 

 

 

 


